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1. Забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Асоціації та сприяння зміцненню 
    існуючих правових норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів.
2. Представництво та захист соціальних та законних професійних прав, інтересів членів
    Асоціації у державних органах, органах центральної та місцевої влади, громадських
    та інших організаціях, зокрема у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури
    та Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури.
3. Підвищення кваліфікації адвокатів.
4. Професійний розвиток адвокатів, поширення етичних стандартів поведінки серед них.
5. Підвищення правової культури.
6. Підвищення ролі інституту адвокатури в українському суспільстві.
7. Надання членам Асоціації методичної та інформаційної допомоги.
8. Створення професійного майданчика для спілкування з колегами.
9. Створення професійного майданчика спілкування з органами державної влади, розвиток
    професійних зв’язків.
10. Інформаційна підтримка професійно-громадської діяльності членів ААУ на інформаційних
    ресурсах Асоціації (каталог адвокатів), сайт www.uaa.org.ua, офіційний друкований
    «Бюлетень ААУ» та соціальні мережі). 
11. Знижки на участь у форумах, конференціях, круглих столах. 
12. Можливість виступати експертом, модератором на заходах ААУ.
13. Можливість публікувати на безкоштовній основі власні статті та тези в офіційному
    друкованому виданні – «Бюлетень ААУ».
14. Можливість брати участь у соціальних  та неформальних заходах Клубу майбутніх
    адвокатів (екскурсії, подорожі, тощо).
15. Отримання сертифікату адвоката-члена ААУ.
16. Покращення власного іміджу та іміджу своєї компанії.
17. Можливість долучитися до дисконтної програми партнерів ААУ.
18. Можливість приймати участь у роботі громадських рад та робочих групах при ЦОВ
    та МС.
19. Бути залученим до розробки нормативно-правових актів, законів.
20. Можливість відвідати європейські країни, де ознайомитися з роботою інституту
    адвокатури.
21. Брати участь в телевізійних програмах на центральних каналах та в радіо ефірі, 
    друкувати власні статті в провідних українських ЗМІ.

ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА ААУ
www.uaa.org.ua
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О чем говорят адвокаты? Не с 
трибун, а сидя за столом, за чашкой 
чая. Конечно, о наболевшем. О том, 
что нас ждет, о том, что не нравится 
или наоборот. Они не используют в 
своих беседах таких модных слов, как 
«стратегія розвитку адвокатури». Им 
хочется найти ответы на простые во-
просы: как работать и зарабатывать, 
как не потеряться и не раствориться 
в лабиринтах нововведений, которые 
обрушились на адвокатуру в послед-
ние 3 года. Их мнения и позиции 
абсолютно различны. И спорят они 
иногда до хрипоты. Надеюсь, что в их 
спорах все же родится истина. Иначе 
зачем спорить? 

Хочу привести две совершенно 
разные позиции адвокатов о БВПД, 
об унификации профессии и о мно-
гом другом.

POSITION № 1
«И все-таки она вертится!» –  

говорил про Землю Галилей.
Три года работает в адвокатуре 

система БВПД. Не смотря на прогно-
зы 3-х летней давности, мол, захлеб-
нется этот проект, не пойдут туда 
адвокаты, не будет финансирования 
– работает. В Херсонской области, 
например, в системе БВПД работает 
практически треть от общей числен-
ности адвокатов. Работают по-раз-
ному – кто боле активно, кто менее. 
Возглавляет областной центр БВПД 
директор-адвокат. Жалоб в комис-
сию по качеству работы адвокатов си-
стемы БВПД по Херсонской области 
до сегодняшнего дня не поступало. 
Работа идет – система расширяется.

Кто они, адвокаты, работающие 
в системе БВПД? Распространено 
мнение о том, что это, в основном, 
молодые, с малым стажем работы 
адвокаты или те, кому не удалось 
стать успешным. Это не так. В нашем 
регионе в системе БВПД работают 
и опытные, и успешные адвокаты. 
Адвокаты с ИМЕНЕМ. Что заставля-
ет их, имеющих наработанную кли-
ентскую базу, идти в систему БВПД, 
где гонорары, вернее, выплаты более 
чем скромные? Что заставляет обе-
спеченных людей ночью садиться за 
руль своего недешевого автомобиля 
и ехать на задержание иногда даже 
в соседний район области? У врачей 
это клятва Гиппократа, а у нас – При-
сяга адвоката. «Иди к униженным, 
иди к обиженным – там нужен ты». 
Когда приезжаешь на эти задержа-
ния или следственные действия, 
сталкиваешься с таким миром отвер-
женных, с такой безысходностью, что 
иногда становится совестно за соб-
ственное благополучие. Чувствуешь 
себя социальным дайвером, который 
погрузился до самого дна. А точнее- 
диггером, потому что на дне гораздо 
красивее. Здесь – жесткое дыхание 
реальной жизни. Не пахнет дорогим 
парфюмом и не подают кофе. Так 
чем же привлекательно БВПД для 

адвоката, кроме, разве что, экстрима 
и романтики? Многие коллеги отме-
чали совсем иной уровень ощущения 
свободы процессуального поведения. 
Когда твой труд оплачивает государ-
ство и на тебя голодными и завистли-
выми глазами не смотрят иные участ-
ники процесса, ты – по-настоящему 
свободен. Ты такой же как они – бюд-
жетник. Вот оно – равенство сторон в 
процессе! Не секрет, что наши адво-
катские гонорары по делам являют-
ся предметом обсуждения и самых 
фантастических «догадок» и сплетен. 
Причем, каждый норовит высказать-
ся – велик гонорар или очень велик, 
или «вааще!» Система БВПД ликви-
дировала этот фактор неравенства. 
Теперь нам могут только сочувство-
вать. И когда мы говорим, что сидеть 
под дверью судьи и «ждать очереди» 
не будем – понимают, что мы не шу-
тим, и ускоряются. Еще один важный 
момент- наличие четких стандартов 
качества юридической помощи, бес-
платные тренинги и повышение ква-
лификации адвокатов системы. Это 
дает возможность профессионально-
го совершенствования и интерактив-
ного профессионального общения. В 
совокупности в результате получаем 
команду единомышленников, кото-
рая способна быть определенной си-
лой. А значит – ставить задачи и вме-
сте их выполнять. Когда от коллег, 
которые не в системе БВПД, слышатся 
претензии, что БВПД – это отдельное 
сообщество в адвокатуре и т.п., хочет-
ся пригласить: «Идите к нам, здесь 
вход свободный!» Давайте вспом-
ним недалекое прошлое, когда все 
мы вели дела по назначению, т.е. по 
ст. 47 УПК Украины (в ред. 1960 г.). 
Ведь это было прообразом нынеш-
ней системы БВПД. Только тогда 
государство не создавало для этого 
специальную структуру, не прово-
дило повышение квалификации. 
Почему? Потому что адвокатура, 
существуя в том формате до 1993 
года, сама об этом заботилась. По-
том, начиная с 1993 года и по 2012 

Інна МОКІНА

Голова Херсонського 
відділення Асоціації адвокатів 
України, Голова Ради адвокатів 
Херсонської області, 
Голова адвокатського 
об’єднання «Херсонська колегія 
адвокатів»

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

«БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА: 
PRO ET CONTRA»

4 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
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год, адвокаты были каждый сам по 
себе, «варились в собственном соку». 
Никаких требований, кроме Правил 
адвокатской этики. Никакой единой 
профессиональной организации – 
Закон «Об адвокатуре» 1992 г. тому 
свидетельство. Единственные орга-
ны в адвокатуре – КДКА и ВККА. А 
о Правилах адвокатской этики вспо-
минали тогда, когда приходила жа-
лоба на адвоката в дисциплинарную 
палату. Армия адвокатов разрослась. 
Если до 1993года существовали юри-
дические консультации, штатное 
расписание, распределение после 
вуза в адвокатуру, стажировка, стро-
гий Президиум областных коллегий 
адвокатов, а при нем комиссии по 
качеству, то с 1993 года наступила в 
адвокатуре почти абсолютная с в о б 
о д а. Со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Областные КДКА бо-
дро выдавали свидетельства на право 
(иногда налево) занятия адвокатской 
деятельностью всем, кто вытянул би-
лет и удачно ответил на экзамене. И 
так было 20 лет. Вдумайтесь ! 20 лет в 
адвокатуру шли юристы, которые не 
стажировались, сами себе набивали 
шишки, их никто ничему не учил – 
могли только наказать, если был «за-
лет» в дисциплинарную палату. За 
эти 20 лет в адвокатуре и в других 
смежных профессиональных сооб-
ществах возникло понятие «решать 
вопрос» и скажем честно – многие его 
«решали». Увы, не высоким профес-
сионализмом и выдающимися зна-
ниями, а как-то по-другому. Сейчас 
пытаемся свернуть с этой глубокой 
колеи, ищем из нее выход. Если мы 
не признаем, что 20 лет, до 2012 года 
любимая нами адвокатура Украины 
не имела достойных условий для сво-
его развития, в том числе профессио-
нального – мы не сможем развиваться 
дальше. Потому что развитие – это, в 
том числе, работа над ошибками.

 За 3 года деятельности адвока-
туры в формате ЗУ « Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» ликви-
дировать эту «брешь» невозможно, 
даже самыми активными усилиями. 
Поэтому в системе БВПД существуют 
стандарты. Точно так, как они суще-
ствуют в медицине, где труд врачей 
также оплачивается из бюджета. Тот, 

кто платит, заказывает музыку. За-
кономерно утверждать, что государ-
ство, оплачивая труд адвоката, вправе 
выдвигать определенные требования 
к качеству его работы. Точно так же, 
как и любой другой клиент. Поэтому 
давайте не будем делить адвокату-
ру на тех, кто в БВПД и не в БВПД, 
устраивать «петушиные бои» или, 
того хуже, бои без правил. Давайте 
слышать друг друга и добросовестно 
работать. Все вместе.

 
POSITION № 2
«Я получил эту роль – мне вы-

пал счастливый билет»
Наверное, так говорили те, кто 

прошел тестирование и попал в 
БВПД. Или, точнее, просто ПОПАЛ. 
И не только он, но и его коллега, 
что рядом, который тестирование 
не проходил и в БВПД не стремил-
ся. Система БВПД все расширяется. 
Сфера действия уже охватила граж-
данские и административные дела. 
Правда, почему-то уменьшились в 
размере выплаты адвокатам по уго-
ловным делам, проводимым по по-
ручению Центров БВПД. У тех, кто 
не в БВПД, в регионах работы прак-
тически нет. У тех, кто в БВПД, есть 
работа, но мало денег. Мало потому, 
что практически половину скром-
ных гонораров съедают налоги, ЕСВ. 
А что же клиенты, т.е. люди? Люди 
не заключают договора. Они ум-
ные и умеют считать деньги. Они 
не станут платить за то, что можно 
получить бесплатно. Тем более, что 
адвокаты из БВПД и не из БВПД – 
это одни и те же персонажи. И что 
же мы, адвокаты? Мы готовимся к 
унификации профессии. Или ты ад-
вокат, или не ходи в суд – так будет 
после реализации планов сделать ад-
вокатуру тем, чем она есть в разви-
тых странах мира. Новость, как буд-
то, приятная. Но… представим себе 
необъятную, как океан, адвокатуру. 
Когда все «представники за доручен-
ням» рванут в региональные КДКА 
сдавать экзамены, а потом в регио-
нальные рады адвокатов – получать 
свидетельства. Адвокатуру, перепол-
ненную адвокатами, как стоковый 
магазин вещами, как лодку деда Ма-
зая зайцами. Помните Н. Некрасова: 

«Их много с реки к нам половодье 
весной нагоняет…»? Это половодье 
– переизбыток дипломированных 
юристов в стране, люстрация, уволь-
нения с госслужбы, выход на пен-
сию, отставка судей, да все, что угод-
но. Например то, что сделало тебя 
внезапно «свободным» от хорошего 
государственного жалования. И тут, 
как нельзя кстати, оказались: адво-
катура, с тезисом о необходимости 
обеспечения доступа в профессию, 
и государственный проект БВПД с 
тезисом о расширении круга адво-
катов, работающих в этой системе. 
Идите к нам, у нас есть работа! Но 
– извольте, милостивые государи, 
работать по «госцене». Все. Все – по 
стандарту, всем- поровну. Из зарабо-
танного мизера отдайте государству 
налоги, ЕСВ и пр, пр. – всего более 
40%. Ностальгически запахло прод-
разверсткой, военным коммунизмом, 
а если нюх обманывает, то уж точно 
социализмом (дай бог, чтоб разви-
тым!).  Уравниловка в системе БВПД 
имеет место быть. Вспоминается, так 
некстати, детский садик советских 
времен и строгие воспитатели с во-
просом: «Ты что, не такой как все?» 
И то чувство вины, с которым ты, в 
глубине души осознавая, что все-та-
ки не такой как все, говорил: «Да нет, 
такой, как все». Адвокат не может 
быть таким, как все. Потому что – 
не ремесленник, а творческий чело-
век. А если он не такой, то это- не 
настоящий адвокат. Это- эрзац. В си-
стеме БВПД не так, как в адвокатуре. 
Там – другие правила, которые нам, 
не вчерашним адвокатам, трудно 
принять. Никакого выбора адвока-
та клиентом, никакой конкуренции 
внутри системы БВПД. А как же со-
ответствие такой концепции требо-
ваниям ст. 59 Конституции Украины 
о свободном выборе защитника сво-
их прав? Ведь известно,что клиент, 
который воспользовался правовой 
помощью адвоката системы БВПД 
по уголовному делу, не может реа-
лизовать свое право выбора среди 
адвокатов этой же системы. Не мо-
жет он сказать: «Ларису Ивановну 
хочу!» Потому что в ответ услышит: 
«Хочешь – иди, заключай договор 
с тем, кто тебе нравится, и плати за 
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свой выбор». «Но послушайте, – воз-
ражает клиент – я малоимущий, у 
меня нет денег, я не могу оплатить 
помощь адвоката по договору!» От-
вет лаконичен: «Тогда ешь, что дают, 
и не митингуй!»

Давайте признаемся, что здесь 
имеет место дискриминация по при-
знаку уровня доходов. Фактически, 
реализация конституционного пра-
ва на свободный выбор защитника 
своих прав даже в рамках системы 
БВПД поставлена в зависимость от 
платежеспособности. А как же Евро-
пейская Конвенция с постулатом о 
запрете дискриминации? Думается, 
что концепция БВПД нуждается в се-
рьезной доработке. И здесь неплохо 
было бы воспользоваться европей-
ским опытом, например той же Гер-
мании, где клиент, получая финан-
сирование оплаты труда адвоката от 
государства, имеет возможность вы-
бора адвоката, пускай даже в рамках 
этого финансирования.

Если наступит день прихода 
долгожданной унификации про-
фессии, то адвокатом, вероятно, 
будет каждый третий, имеющий 
диплом о высшем юридическом 
образовании и двухлетний стаж ра-
боты по специальности. Работы на 
всех не хватит. По крайней мере та-
кой, чтобы давала возможность со-
держать семью. Кстати, при таком 
положении дел как-то жить смогут 
те, кто имеет кроме свидетельства о 
праве на занятие адвокатской дея-
тельностью свой бизнес, а адвокату-
ра для него – хобби и те, кто кроме 
заработка в адвокатуре, получает 
пенсию – милицейскую, судейскую 
или прокурорскую. Таких членов 
адвокатского сообщества – более 
чем достаточно. А что же осталь-
ные – то большинство, у которого 
нет «жирной» пенсии, клиентов- 
олигархов, крупных предприятий, 
фирм? Те, кто не живет в круп-
ных промышленных и культур-

ных центрах? Их ничего хорошего 
не ожидает. Престиж профессии 
будет опускаться все ниже. Ад-
вокатура из элиты превратится 
в пролетариат юриспруденции, 
которому будет, как говаривал де-
душка Ленин, нечего терять кроме 
своих цепей. И кому же тогда будет 
«жить хорошо»? Вопрос риториче-
ский, такой же как «что делать?» 
и «кто виноват?» Увы, эти вопро-
сы задаются все чаще не только в 
адвокатуре, но и в стране родной. 
И пока мы ползаем, как дети ма-
лые, в своем манежике и ищем на 
них ответы, «поезд тихо едет на 
Бердичев». Те, кто в этом поезде 
уснул и проснется в «Бердичеве», 
ничего хорошего не увидят. По-
везет, если на вокзале дадут чаю и 
вчерашний чебурек. Скорее всего, 
ничего не дадут, а назад придет-
ся добираться своим ходом. Уда-
чи всем и терпения. Пассажиры, 
просыпайтесь! 

24 грудня 2015 року в HOTEL 
KYIV відбувся УРОЧИСТИЙ захід 
ААУ Щорічний всеукраїнський 
незалежний публічний конкурс 
«Адвокат року – 2015», під час якого 
було вручення нагород у чотирьох 
номінаціях: 

# Адвокат року – 2015
# Кращий голова відділення ААУ
# Кращий керівник Комітету ААУ
# Кращий громадський діяч
# Надійний партнер.

Склад конкурсної комісії пред-
ставили Рачук О.О., Ярош З.В., Дми-
трієва О.Л., Костюченко О.Ю., Сют-
кін М.М.

Всі бажаючі мали  можливість 
долучитися до даного заходу!

Перемогу у номінації АДВО-
КАТ РОКУ отримала Дубчак Леся 
Сергіївна!

В номінації «Кращий голова 
відділення ААУ» перемогла голова 
Херсонського відділення ААУ, ад-

вокат Мокіна Інна Володимирівна.
В номінації «Кращий керівник 

Комітету ААУ» – Саєнко Марина 
Ігорівна, адвокат, Голова Комітету з 
банківського права ААУ.

В номінації «Кращий громад-
ський діяч»  відзнаку отримав Си-
дорович Руслан Михайлович, на-
родний депутат України.

В номінації «Надійний партнер 
ААУ» було відзначено Адвокатське 
об’єднання «Фортіс».  

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ - 2015»
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4 грудня 2015 року м. Києві 
відбувся ювілейний V Щорічний 
зимовий Форум ААУ з криміналь-
ного права та процесу.  Місцем 
проведення традиційно став Готель 
«Русь». Організатором форму ви-
ступила Асоціація адвокатів Укра-
їни за підтримки своїх партнерів 
та генеральних партнерів в особі 
юридичних компаній, адвокатських 
об’єднань та правничих засобів ма-
сової інформації за підтримки Ради 
адвокатів міста Києва.

Учасниками та гостями форуму 
були представники вітчизняної та 
іноземної адвокатської спільноти, а 
також представники законодавчої 
гілки влади, Генеральної прокура-
тури України, Міністерства юстиції 
України, Адміністрації Президен-
та України, Національного банку 
України, Вищої ради юстиції та 
суддівського корпусу. Особливістю 
даного форуму став новий формат 
сесій у вигляді живої дискусії між 
панельними експертами та аудито-
рією, націленість на актуальні пи-
тання, що турбують бізнес у зв’язку 
з процесом реформування, що від-
бувається в країні та обмін практич-
ним досвідом. Форум відбувся під 
гаслом: «долаємо бар’єри».

З вітальним словом до учас-
ників форуму звернулися: Голова 
Наглядової ради ААУ Ольга Дми-
трієва, яка наголосила на бажанні 
відчути синергію між адвокатською 
спільнотою та органами державної 
влади, Президент ААУ Олег Рачук, 
який відмітив про позитивну скла-

дову заходу для удосконалення про-
фесійної адвокатської діяльності, за 
час існування заходів в форматі фо-
румів, організатором яких виступає 
ААУ, участь вже прийняли близько 
800 учасників та 80 спікерів, Ігор 
Іванов, представник Ради адвока-
тів міста Києва, побажав колегам 
плідної праці та спрямованості на 
ефективність захисту прав люди-
ни. Доповідачі наголосили на необ-
хідності поглиблення діалогу між 
адвокатським корпусом та владою, 
правоохоронними органами, пошу-
ку спільних рішень для вирішення 
нагальних проблем кримінального 
права та процесу.

Відкрився форум сесією, очолю-
ваною адвокатом, старшим парт-
нером АО «Смирнов, Тарасевичта 
партнери», членом Правління гро-
мадської організації «Правозахис-
на справа» Сергієм Тарасевичем, 
основною темою якої стало обго-
ворення учасниками особливостей 
сучасного стану правової системи 
України. Експерт сесії – Тетяна Ко-
заченко, директор департаменту 
з питань люстрації Міністерства 
юстиції України, наголосила на не-
обхідності найшвидшого реформу-
вання системи органів прокуратури 
та суддівства. На допомогу цьому 
має прийти люстраційне законодав-
ство, яке виступає певним фільтром 
у відборі професійних управлінців. 
На жаль, сучасні процеси кадрового 
оновлення характеризуються без-
системністю та вибірковістю у про-
цесі оцінки діяльності держслуж-

бовців. Пані Козаченко відмітила, 
що важливим інструментом для 
ефективності реформування сис-
теми побудови органів державної 
влади є прозорість системи відбо-
ру, доступність та наявність єдино-
го підходу до оновлення без наго-
лошення на суб’єктності. Експерт 
наголосила, що адвокатура є чи не 
єдиною незалежною спільнотою на 
яку не впливає політична воля.

Наталія Блажівська, к.ю.н., 
суддя Вищого адміністративного 
суду України, торкнулася проблем 
заходів забезпечення позову у спо-
рах щодо публічної служби, а також 
наголосила на тому, що визначаль-
ним фактором у правозастосуванні 
є не якість того чи іншого закону, 
а якість його виконання. Суддя на-
дала коментар, щодо прийняття 
рішень у справах про очищення  
влади. Наголосила, що суд, своїм рі-
шенням може надати захист на май-
бутнє та зв’язаний нормами права, 
а якщо вказана норма не чітка, не-
досконала або загальна, суд тлума-
чить її на власний розсуд, що іноді 
викликає подив у громадянського 
суспільства, і недоліком у цьому 
всьому є відсутність можливості у 
судді надати пояснення щодо моти-
вів прийняття такого рішення, адже 
суддя спілкується з громадськістю 
через власні рішення, інших інстру-
ментів чинним законодавством не 
передбачено. 

Експерти мали змогу проко-
ментувати питання аудиторії щодо 
права суду на представлення своєї 

ВІДБУВСЯ V ЩОРІЧНИЙ ЗИМОВИЙ ФОРУМ ААУ 
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
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позиції щодо постановленого рі-
шення та її обґрунтування через 
створення інституту прес-служби 
суду та суддівського національно-
го каналу як однією із складових 
принципу відкритості судової вла-
ди. Аудиторією було підняте спір-
не питання відкритості нарадчої 
кімнати та питання обов’язковості 
постановлення окремої думки суд-
ді, який не згоден з рішенням при-
йнятим колегіально.

Загалом захід складався з трьох 
сесій, в рамках яких було дослідже-
но новітні тенденції кримінально-
го процесу та гарантії адвокатів у 
ньому; особливості ведення бізнесу 
в сучасних правових реаліях та єв-
ропейський досвід у побудові гар-
монійних правовідносин у вказа-
них сферах. Не оминули учасники 
також теми наболілих питань ан-
тикорупційного законодавства  та 
особливостей захисту інтересів гро-
мадян в зоні АТО. Модераторами 
відповідних напрямків дискусій ста-
ли адвокат, керуючий партнер АО 
«Скляренко, Сидоренко та партне-
ри», член Правління ААУ Олександр 
Скляренко, Керуючий партнер ЮФ 
«Дмитрієва та партнери», адво-
кат, голова Наглядової ради ААУ 
Ольга Дмитрієва, адвокат, керів-
ник Адвокатського бюро «Олени 
Прядко» Олена Прядко, адвокат, 
партнер практики правової безпе-
ки бізнесу АО «Юскутум» Денис 
Овчаров, адвокат, керуючий парт-
нер Юридичної компанії «Закон Пе-
ремоги», член Правління ААУ Ма-
рина Саєнко та адвокат, керуючий 
партнер Адвокатського об’єднан-
ня «Фортіс», член Правління ААУ, 
Микола Пашинський.

Особливістю даного форуму 
став новий формат сесій у вигля-
ді живої дискусії між експертами 
та аудиторією, його націленість на 
актуальні питання, що турбують 
бізнес. Зокрема, детальну увагу фа-
хівці приділили таким поширеним 
питанням  як побудова адвокатом 
захисної стратегії клієнта у справах 
про фіктивне підприємництво,  про 
ухилення від сплати податків, нада-
ли практичні рекомендації у ситу-
аціях щодо притягнення до кримі-

нальної відповідальності посадових 
осіб та власників банків, інших юри-
дичних осіб. 

Загальною рекомендацією екс-
пертів при цьому є зважений ана-
ліз позиції клієнта, доказової бази 
з боку захисту та з боку обвину-
вачення. На жаль, незважаючи на 
процеси оновлення вітчизняного 
державного апарату, кримінальне 
переслідування по вказаним кате-
горіям справ до даного часу харак-
теризується використанням старих 
методів тиску на бізнес. 

Цікавість аудиторії також при-
вернуло питання внесення змін до 
чинного КПК України та введення 
інституту спеціальної конфіскації. 
До обговорення вказаного питан-
ня долучилися заступник Голо-
ви Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ Станіслав Крав-
ченко, к.ю.н., доцент, начальник 
кафедри кримінального процесу 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 
Володимир Сліпченко, член Цен-
тральної Ради ГО «Українське юри-
дичне товариство», Микола Сірий, 
адвокат, голова комітету ААУ 
з кримінального права та проце-
су, партнер адвокатського об’єд-
нання «Скляренко, Сидоренко та 
партнери». Сторони розділилися у 
думках щодо природи походження 
спеціальної конфіскації, про відо-
кремлення спеціальної конфіскації 
від конфіскації як виду покарання 
та походження цього інституту як 
заходу кримінально-правового ха-
рактеру, що під час застосування 
торкається питань цивілістики та 
проголошеного права про недотор-
каність права власності. 

Важливою темою також стало 
дослідження хмарних техноло-
гій у правовій діяльності – вказані 
технічні рішення набувають все 
більшої популярності, особливо за 
збереження такої тенденції, коли 
правоохоронні органи у процесі 
здійснення слідчих дій вилучають 
техніку підприємців. Розміщення 
інформації на віддалених серве-
рах – це не лише один з найбільш 
ефективних методів захисту бізне-

су, а й зручна форма збереження 
необхідних даних суб’єктами го-
сподарювання. 

Учасники форуму зосереди-
лися на пошуку конструктивних 
рішень щодо питань, які виника-
ють під час практичного застосу-
вання КПК України. У свою чергу, 
іноземні гості – адвокат в галузі 
кримінального права Німеччини, 
викладач з кримінального проце-
суального права Ян Бокемюль та 
адвокат з Литви Ритіс Йокуба-
ускас поділилися досвідом цих 
країн у процесі побудови та функ-
ціонування галузей кримінально-
го права та процесу. Серед питань 
сесії, модератором якої виступав 
адвокат, керуючий партнер Адво-
катського об’єднання «Фортіс», 
член Правління ААУ, Микола Па-
шинський, було освітлено практику 
Європейського суду з прав людини 
за 2015 рік. Експертами наголошу-
валося на цінності такого джерела 
права як рішення ЕСПЛ та кримі-
нальний аспект мирного володін-
ня своїм правом, зокрема, правом 
на захист.

Слід відзначити високий про-
фесійний рівень організації V 
Щорічного форуму ААУ з кримі-
нального права та процесу. Ор-
ганізаторам вдалось забезпечити 
баланс у висвітленні усіх питань 
представниками різних гілок вла-
ди, а також науковців, громадських 
діячів та практикуючих адвокатів. 
Матимемо надію на подальший 
успішний досвід проведення ана-
логічних заходів Асоціацією адво-
катів України. 



СТАТТЯ

9  №1 (18) січень – березень 2016 р.

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

В условиях коренных преоб-
разований в экономике Украины, 
смены институциональной модели 
ее функционирования, особенное 
значение приобретают доступные и 
эффективные  инструменты привле-
чения финансовых ресурсов. 

И речь идет, прежде всего, о 
расширении финансово-ресурсной 
базы малого и среднего бизнеса – 
той конкурентной экономической 
среды, которая должна в ближай-
шем будущем составить основу эко-
номики страны. 

В то же время именно сегодня ос-
новным условием развития бизнеса, 
привлечения в него финансовых ре-
сурсов  является готовность следовать 
правилам рыночной экономики.

Факторами, которые обуслав-
ливают необходимость поиска но-
вых способов привлечения финан-
сов в бизнес, являются отсутствие в 
Украине развитого рынка капита-

ла, достаточно емкого внутреннего 
рынка, проблемы с ликвидностью 
банковской системы, что ведет к от-
сутствию кредитования. Безуслов-
но, можно назвать ряд других, не 
менее значимых факторов.

В таких условиях бизнесу слож-
но развиваться без достаточного и 
возобновляемого объёма использу-
емых финансовых ресурсов. 

Привычная схема переходного 
периода украинской экономики 
– непомерно стимулируемый бан-
ками спрос на кредиты, как про-
изводителям, так и потребителям 
– более не работает. Другие, к сожа-
лению, пока не прижились в отече-
ственной экономике. В то же время 
бизнесу необходимо развиваться. И 
такое развитие может происходить 
за счет использования правовой, 
экономической и маркетинговой 
концепции франчайзинга (коммер-
ческой концессии) в качестве эффек-
тивного и доступного инструмента 
продвижения соответствующего 
продукта (технологии),  привлече-
ния финансирования в экономику 
собственного бизнеса.

Безусловно, франшиза (англ. 
Franchise, «лицензия», «привиле-
гия») может рассматриваться ути-
литарно как аренда торговой мар-
ки, в то же время может включать 
может включать следующие ком-
поненты, передаваемые в пользова-
ние франчайзи: формализованные 
права интеллектуальной собствен-
ности (торговые марки, промыш-
ленные образцы, изобретения, 
произведения, коммерческие тай-
ны прочее), конфиденциальную 
информацию, неформализован-
ные  и формализованные способы 
и методы ведения бизнеса, деловую 
репутацию, коммерческий опыт, 
различные ноу-хау, операционные 
системы, деловую репутацию, уни-
кальные услуги по продвижению, 
маркетинговые планы и концеп-
ции, рекламные компании, услуги 

операционного и проектного ме-
неджмента, обучения, HR, прочие 
сопутствующие и раскрывающие 
смысл франчайзингового продукта 
услуги, бизнес-форматы  как це-
лостные системы ведения бизнеса, 
прочее – список неисчепывающий.

Потенциал франчайзинга (ком-
мерческой концессии) для развития 
бизнеса в условиях ограниченного 
доступа к финансовым ресурсам ха-
рактеризует история его возникно-
вения. Появлению франчайзинга в 
качестве институции рыночной эко-
номики мы обязаны швейному про-
изводству. Так как именно система 
продаж и обслуживания швейных ма-
шин «Зингер» является первым про-
тотипом  франчайзинга в качестве 
работающего правового, экономиче-
ского и маркетингового механизма в 
условиях рыночной экономики.

Полезным сведением по наше-
му мнению также является и то, что 
именно франчайзинг был одним 
из широко используемых инсти-
тутов экономического развития во 
времена масштабного экономиче-
ского кризиса в США в 20-30 годах 
ХХ столетия. Эта характеризует эко-
номический потенциал институтов 
коммерческой концессии в усло-
виях кризиса – периода, который в 
настоящее время Украина прохо-
дит с немалыми потерями в эконо-
мике. Зачастую сегодня предпри-
ниматели в Украине сталкиваются 
с невозможностью развить идеи и 
технологии, успешно локально ра-
ботающие на внутреннем рынке. 
Иногда новаторы, создав некие тех-
нологии, не могут найти финансо-
вый ресурс для их внедрения. А в 
ряде случаев предприниматели по-
просту не задумываются о том, что 
культивируемые ими технологии и 
продукты имеют франчайзинговый 
потенциал. 

Франчайзинг обладает потенциа-
лом для развития в условиях ограничен-
ного доступа к финансовым ресурсам.

александр кОШеВОЙ

Адвокат, Управляющий партнер 
юридической компании 
«Кошевой и Партнеры»
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Безусловно, для того, чтобы 
успешная инновация обрела свою 
материализованную форму в виде 
конечного продукта, доставленно-
го конечному потребителю, необ-
ходимо сложить соответствующее 
сочетание  способствующих такому 
событию факторов производства: 
капитала, земли (природных ресур-
сов), труда, предпринимательской 
способности, а также  информации, 
инновации.

По нашему мнению исполь-
зование франчайзинга напрямую 
связано с эффективным использо-
ванием такого неотъемлемого и в 
то же время  доступного ресурса и 
фактора производства, отвечаю-
щего в экономике за прибыль, как 
предпринимательская способность, в 
совокупности с  современными ре-
сурсными источниками – информа-
цией и инновацией. 

И если проблемы с привлече-
нием иных необходимых класси-
ческих ресурсов (капитал, рабочая 
сила, природные ресурсы) в на-
стоящее время актуализированы 
кризисом в экономике – проблемы 
ликвидности банковской системы 
и обусловленное этим отсутствие 
кредитования, природная боязнь 
институциональных инвесторов 
вкладывать средства в экономику 
страны, вовлеченной в боевые дей-
ствия, – то при использовании  техно-
логии франчайзинга фокус интересов 
предпринимателя находится вокруг 
тех факторов производства, которые 
всегда доступны.  

Предпринимательская способ-
ность как классический и неотъем-
лемый ресурс, потенциал которого 
не использовался в экономике соци-
ализма, имеет в данном случае не-
преходящее и решающее значение. 
Информация же является катализа-
тором привлечения недостающих и 
необходимых в соответствующей эко-
номической ситуации ресурсов с тех 
зарубежных рынков, где они есть. Это 
будет происходить вследствие дей-
ствия принципа свободы движения 
капитала – принципа, являющегося 
признанной ценностью любой рыноч-
ной экономики. Закрепленного как в 
основном акте стратегического пар-

тнера Украины – Европейского Со-
юза (ст.56, 57 Консолидированной 
версии Договора о Европейском 
Союзе и Договора о функциониро-
вании Европейского Союза) так и с 
другой стороны в украинском зако-
нодательстве (ст. 6 Хозяйственного 
Кодекса Украины).

Инновация же сама по себе и 
есть суть франчайзинга. 

Их использование (предприни-
мательской способности, информа-
ции и инновации) позволяет при-
влекать с соответствующих рынков  
другие недостающие ресурсы.

Франчайзинг можно рассматри-
вать как драйвер экономического 
развития. Наряду с принятым выра-
жением «социальный лифт» в слу-
чае с франчайзингом можем смело 
оперировать понятием «экономиче-
ский лифт». За счет использования 
доступных факторов производства 
и предоставляемых ими ресурсов 
франчайзинг позволяет предпри-
нимателю, обладающему наряду 
с инновационными продуктами 
предпринимательской способно-
стью и информацией, достичь не-
обходимой комбинации с другими 
недостающими ресурсами. При-
влечь их с тех рынков, где они на-
личествуют.

Одновременно с этим, фран-
чайзеры всегда имеют возможность 
сохранить права на бизнес, получая 
финансовые ресурсы в виде роялти, 
различных видов взносов, паушаль-
ных платежей, платы за услуги, рас-
ходные материалы, товары, а также 
экономя на различного рода скид-
ках, которые доступны оптовым 
клиентам, –  но в любом случае не в 
обмен на долю в самом бизнесе, что 
было бы более характерно для раз-
личных видов инвестиций.  

При франчайзинге полностью ни-
велирован как риск утраты прав на 
франчайзинговые продукты, так и 
риск утраты контроля за собствен-
ным инновационным бизнесом. 

Уникальны возможности для 
франчайзинговых продуктов в ус-
ловиях кризиса в национальной 
экономике. Франчайзинговые про-
дукты – это те продукты, в основе 
которых лежит формализованная  

инновация, технология, способы, 
методы и прочие инструменты, 
основанные на использовании ин-
теллектуальной составляющей, 
эксплуатирующие факторы произ-
водства, присущие и характерные 
современной экономике. Их же 
(франчайзинговые продукты) –  се-
годня полностью в состоянии про-
извести экономика Украины даже 
при отсутствии инвестиций в сред-
ства производства и оплаты за ис-
пользование природных и других 
материальных ресурсов. Являясь 
по определению  инновационным, 
франчайзинговый продукт обла-
дает потенциалом продвижения на 
внешних рынках без дополнитель-
ных капиталовложений. С другой 
стороны – может привлекать фи-
нансовый ресурс в экономику Укра-
ины для обеспечения производства 
франчайзерами соответствующих 
расходных материалов и полуфа-
брикатов, услуг прочее. Эта возмож-
ность является уникальной для вы-
хода украинских производителей 
на мировой и европейский рынок.

Отдельно следует упомянуть о 
таком факторе как рынок франчай-
зинговых продуктов. Маркетинго-
вая концепция продвижения своего 
продукта должна быть обеспечена 
соответствующими возможностя-
ми. В настоящее время получили 
развитие и институализированы в 
качестве элемента рыночной эконо-
мики интернет-ресурсы, предлага-
ющие эффективную площадку для 
коммуникации правообладателей 
и потенциальных франчайзи. Ин-
формация о продуктах франчай-
зинга сегодня консолидирована на 
многих интернет-ресурсах, которые 
сфокусированы на предложении 
и продаже франшизы. Существует 
соответствующий интерактивный 
спрос. Следует отметить, что этот 
рынок полностью доступен украин-
ским уже существующим и потен-
циальным правообладателям.    

Отрасли, рынки и секторы эко-
номики, в которых может с успехом 
развиваться франчайзинг, не исчер-
пываются каким-либо списком или 
перечнем – это ритейл, спорт, сель-
ское хозяйство, консалтинг, услуги, 
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сети АЗС,  финансы, ресторанный 
бизнес et cetera.

Появлению же в украинском за-
конодательстве института коммер-
ческой концессии мы обязаны при-
нятию в 2003 году Гражданского и 
Хозяйственного кодексов Украины. 
Регулированию коммерческой кон-
цессии посвящены соответственно 
глава 76 ГК Украины, и глава 36 ХК 
Украины. 

Однако на протяжении дли-
тельного периода времени – с мо-
мента принятия и формальной 
институализации коммерческой 
концессии в законодательстве и 
вплоть до сентября 2014 года – не-
отъемлемая его норма, касающа-
яся порядка регистрации так и не 
была реализована на уровне подза-
конных актов. Это создавало опре-
деленные риски и угрозы для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности как франчайзерам та 
франчайзи. Стороны сталкивались 
с проблемой действительности до-
говора под угрозой отсутствия его 
соответствующей регистрации. И 
попросту были лишены права ссы-
латься на него в случае возникнове-
ния споров – об этом красноречиво 
указывал законодатель в ч.3 ст.367 
ХК Украиины.

За последнее время мы стали 
свидетелями того, как эта брешь 
была быстро заполнена, а впослед-
ствии и вовсе дезавуирована – путем 
полной законодательной отмены 
сего требования. Сначала был при-
нят недостающий  подзаконный акт 
– Порядок регистрации договоров 
коммерческой концессии (субкон-
цессии), утвержденный Приказом 
Министерства юстиции Украины 
от 29.09.2014 года №1601/5. А затем, 
с принятием в 12 февраля 2015 года 
так называемого Закона о дерегуля-
ции (Закон Украины «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относитель-
но упрощения условий ведения 
бизнеса (дерегуляция)» требование 
относительно регистрации догово-
ров коммерческой концессии было 
полностью отменено (изменения в 
ст. 367 ХК Украины), как и отменен 
указанный ранее Порядок. 

Таким образом, если ранее су-
ществовали сдерживающие факто-
ры законодательного порядка для 
оборота франчайзинговых продук-
тов,  то в настоящее время таковых 
не имеется. 

Посему в настоящее время име-
ем инструмент, готовый к использо-
ванию. 

Структурирование продукта и 
выявление его уникальных компо-
нентов является залогом успешно-
сти как продвижения его на рынок, 
так и выстраивания эффективной 
бизнес-модели и соответственной ей 
правовой модели будущей сделки.

В этих аспектах можно выде-
лить следующие составные элемен-
ты структуры франчайзингового 
продукта: 

- формализованные права ин-
теллектуальной собственности 
(торговые марки, промышленные 
образцы, изобретения, произведе-
ния, коммерческие тайны прочее), 
конфиденциальная информация, 
неформализованные  способы и 
методы, деловая репутация, ком-
мерческий опыт, ноу-хау, операци-
онные системы, деловая репутация 
прочее;

- уникальные услуги по про-
движению, маркетинговые планы и 
концепции, рекламные компании, 
услуги операционного и проект-
ного менеджмента, обучения, HR, 
прочие сопутствующие и раскры-
вающие смысл франчайзингового 
продукта услуги;

- товары, обеспечивающие ис-
пользование прав – расходные ма-
териалы, полуфабрикаты, произ-
водимые правообладателем либо 
аффилированными с ним лицами 
– авторизованными производите-
лями, и обеспечивающие надлежа-
щее качество конечного продукта, а 
франчайзеру стабильный доход от 
таких продаж;

- безусловно, особенное значе-
ние имеет бизнес-формат франчай-
зинга – как целостная система веде-
ния бизнеса.  

Соответственно этой логике и 
следует выстраивать структуру до-
говорных отношений между фран-
чайзером и франчайзи, налогообло-

жения и схему финансовых потоков, 
при планировании и структуриро-
вании сделки между ними.

В зависимости от выбранной 
стратегии для обслуживания фран-
чайзинговых схем  могут исполь-
зоваться как непосредственно до-
говоры франчайзинга, наиболее 
полно отражающие суть взаимо-
отношений, так и, безусловно, ли-
цензионные договоры, договоры 
об оказании услуг, купли-продажи, 
различные сочетания договоров, 
прочее.  

Что касается судебной прак-
тики, то относительно недавно в 
адрес рынка  франчайзинга  также 
поступили хорошие новости – Выс-
шего хозяйственный суд Украины 
в Украине решительно выступил 
за отождествление франчайзинга и 
коммерческой концессии как еди-
ного в своей правовой природе пра-
вового института. И об этом свиде-
тельствует постановление Высшего 
хозяйственного суда Украины по 
делу № 910/12804/13 от 23 октября 
2015 года. Соответственно, следуя 
примату содержания над формой, 
можем и далее использовать при 
обозначении продуктов франчай-
зинга его историческое наимено-
вание, руководствуясь при этом 
постулатами законодательства о 
коммерческой концессии.

Суммируя изложенное, разре-
шите отметить, что рассмотренные 
в статье правовые, экономические, 
правовые, управленческие  и мар-
кетинговые аспекты франчайзинга 
характеризуют его как  эффектив-
ный инструмент привлечения фи-
нансовых ресурсов и продвижения 
инновационных продуктов. Вслед-
ствие этого  использование эконо-
мической правовой и маркетин-
говой концепции франчайзинга 
(коммерческой концессии) украин-
скими производителями, новато-
рами, предпринимателями может 
стать драйвером положительных 
изменений в развитии их бизнеса, 
структурировании бизнес-процес-
сов, выявлении скрытого потенци-
ала для развития и привлечения 
финансирования в бизнес и завое-
вания новых рынков. 
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28 січня 2016 року відбулося 
перше в цьому році розширене за-
сідання Правління ААУ. 

На порядок денний засідання 
було винесено низку важливих 
та стратегічно важливих питань 
у діяльності ААУ, серед яких: за-
твердження плану роботи ААУ 
на 2016 рік, обговорення нових 
проектів та програм ААУ, кадро-
ві питання, розвиток комітетів та 
Клубу майбутніх адвокатів, співп-
раця з партнерами. 

Участь у заході взяли чле-
ни Правління, Наглядової ради, 
керівники комітетів, запроше-
ні гості: Олег Рачук, Зоя Ярош, 
Юлія Курило, Артур Резнік, Леся 
Дубчак, Олена Костюченко, Ми-
кола Пашинський, Олександр 
Скляренко, Марина Саєнко, Ми-
хайло Гончарук, Олександр По-
ліводський, Тетяна Тимченко, 
Олег Чернобай, Ігор Покотило, 
Віктор Кобилянський, Володимир 
Ратушняк, Микола Потоцький, 
Ганна Кравчук, Ольга Макогон, 
Любов Ігнатова, Денис Овчаров, 
Ксенія Проконова, Ібрагім Татієв, 
Анна Аксьонова, Таїсія Савчен-
ко, Ірина Аттрайд, Станіслав Ба-

трин, Олександр Пінчук, Владис-
лав Рєзніков, Ірина Павич, Лариса 
Антощук. 

Засідання відкрив Президент, 
який представив розширений Звіт 
про роботу ААУ за 2015 рік та за-
пропонував план роботи на 2016 
рік. Продовжили роботу засідання 
члени Правління ААУ та керівники 
комітетів ААУ, які також прозвіту-
вали про свою работу за минулий 
рік та представили план роботи на 
наступний.

Важливим питанням Порядку 
денного було кадрове питання. Так, 
рішенням Правління одноголосно 
було призначено наступних керів-
ників комітетів ААУ

Продовжив роботу засідання 
Станіслав Батрин, який презенту-
вав роботу  ВГО  «Відкрита Україна» 
Проект «Відкритий Суд».

Одним із питань було надання 
повноважень на укладання мемо-
рандуму між ОАСМК та ААУ. Про-
ведення спільних заходів з ОАСМК.

Прийняття нових членів до лав 
ААУ та КМА ААУ.

Також було вирішено багато ін-
ших питань, пов’язаних з роботою 
ААУ. 

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ ПРИЗНАЧЕННЯ

Ларису Антощук – 
керівником Комітету ААУ 

з податкового права

Ольгу Макогон – керівником
Комітету ААУ  з трудового права

Олександра Пінчука -
керівником Комітету ААУ

з нерухомості

Рєзнікова Владислава – керівни-
ком  Комітету ААУ з господар-

ського права та процесу
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ПЕРЕДДОГОВІРНЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 
В ДОГОВОРІ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ): 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Франчайзинг став однією з най-
більш сприятливих можливостей для 
побудови бізнесу.  Українське ж за-
конодавство не регулює цілу низку 
надзвичайно важливих питань, які, 
як правило, детально врегульовані в 
законодавстві або в судовій практиці 
європейських країн, де франчайзинг 
вже давно доволі ефективно застосо-
вується. Тому, з метою покращення 
інвестиційного клімату в країні є до-
речним прийняття таких законів, які 
б відповідали вимогам спрощення, 
модернізації та підвищення ефек-
тивності франчайзингових відносин. 
На сьогодні актуальною проблемою 
постає питання законодачої невре-
гулюванності передоговірної стадії 
розголошення інформації в договорі 
комерційної концесії (франчайзингу).

Головною метою новоприйнятого 
Закону України № 191-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення умов 
ведення бізнесу (дерегуляція)», який 
скасував обов’язковість державної ре-

єстрації договорів комерційної кон-
цесії, виступає реформування законо-
давства в окремих сферах у контексті 
інтеграції з правовим полем Європей-
ського Союзу, що надає Україні всі 
шанси істотно піднятися в рейтингу 
Doing Business.

Проте, незважаючи на прийнят-
тя цього закону, переддоговірні від-
носини так і не були врегульовані 
українським законодавством. Україн-
ські франчайзери не використовують 
практику розголошення інформації 
щодо істотних умов франшизи перед 
укладенням договору. Безперечно, 
це може мати наслідки для франча-
зі в разі введення його в оману, який, 
до укладення договору не обізнаний 
в особливостях прав, користування 
якими йому надаватиметься відповід-
но до договору комерційної концесії 
(франчайзингу).

Беручи до уваги, що переддого-
вірне розкриття інформації є доволі 
поширеною практикою у країнах Єв-
ропейського Союзу, основною метою 
цієї статті є висвітлення ключових 
особливостей інституту фіксації пе-
реддоговірних зобов’язань у сфері 
франчайзингу у контексті інтеграції 
України з ЄС.

В цьому відношенні істотною 
проблемою виступає той факт, що 
на сьогодні не існує окремого Закону 
України «Про франчайзинг», який би 
закріпив порядок переддоговірного 
розголошення інформації в догово-
рі франчайзингу. Це стало б ще од-
ним кроком на шляху до завершення 
юридичного оформлення реформи 
франчайзингу в Україні. Необхідним 
нововведенням слід вважати також 
внесення змін до законодавства, які 
б закріпили скасування терміну «ко-
мерційна концесія» і запроваджен-
ня лише одного терміну «договір 
франчайзингу». 

Нещодавні реформи у законодав-
сті такі не усунули доволі часту потре-
бу у наданні юридичної консультації з 
метою побудови успішного франчай-

зингу, яка включає, зокрема, захист 
об’єктів інтелектуальної власності 
від незаконного використання тре-
тіми особами, консультування щодо 
проблемних аспектів, пов’язаних з 
боротьбою з незаконним копіюван-
ням моделі бізнесу, недобросовісною 
конкуренцією та іншими правопору-
шеннями, що по суті передбачають 
врегулювання на законодавчому рівні 
проблеми переддоговірного розголо-
шення інформації, що надасть мож-
ливість зменшити ризик введення в 
оману франчайзі.

Незважаючи на усунення прога-
лин щодо реєстрації франчайзинг-
воих угод після зміни законодавства, 
сьогодні необхідність у підготовці 
якісних, відповідних вимогам зако-
ну правил розголошення інформації 
залишається досі доволі актуальною 
в контексті переддоговірної стадії 
франчайзингових правовідносин. 
Українське законодавство не перед-
бачає укладення попереднього дого-
вору про переддоговірне розкриття 
інформації з визначеним переліком 
інформації у договорі франчайзингу. 
Потенційний франчайзер не зобов’я-
заний дотримуватися переддоговір-
ного розкриття у зв’язку з відсутністю 
цієї вимоги відповідно до законодав-
ства України. По суті франчайзер на-
дає зазначену інформацію франчайзі, 
коли франчайзингову угоду фак-
тично вже укладено. Тому, в Україні 
питання переддоговірного розкрит-
тя інформації залишається предме-
том переговорів між франчайзером і 
франчайзі, тобто вирішується на роз-
суд сторін. 

На даний момент укладення попе-
реднього договору про переддоговір-
не розкриття інформації з визначеним 
переліком такої інформації передба-
чається законодавством Франції, Іта-
лії, Бельгії, Іспанії, Румунії, Швеції та 
інших країн. Аналізуючи практику 
європейських країн, слід зауважити, 
що реєстрація договору франчайзин-
гу передбачає не реєстрацію самого 

Олег ГОРБАЧОВ

Юрист ЮФ «Пронін і партнери»



СТАТТЯ

14 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

договору, a реєстрацію саме переддо-
говірного розкриття інформації, щоб 
покупець франшизи був впевнений 
у «продукті», а продавець не розкрив 
комерційну таємницю й головні ас-
пекти ведення бізнесу.

В Італії зобов’язання щодо роз-
криття інформації викладені у статті 
4, пункті 1 Закону Італії «Про фран-
чайзинг». Розголошення інформації 
має бути здійснено за 30 днів до мо-
менту укладення договору франчай-
зингу. Франчайзер повинен надати 
потенційному франчайзі копію до-
говору, що має бути підписана, і від-
повідні додатки, що містять наступну 
інформацію: детальну інформацію 
щодо франчайзера, в тому числі фір-
мове найменування і статутний ка-
пітал та (на прохання потенційного 
франчайзі) копію фінансової звітно-
сті франчайзера за останні три роки; 
детальну інформацію про товарні 
знаки; короткий опис бізнесу, що є 
предметом франшизи; список фран-
чайзі, які в даний час працюють у 
франчайзинговій мережі, а також тер-
міни і форми розкриття інформації.

У Бельгії кожен франчайзер зо-
бов’язаний надати документ з ви-
кладенням інформації за 1 місяць 
до укладення договору франшизи. 
Обов’язкові вимоги щодо переддого-
вірного розкриття інформації пропи-
сані в Книзі 10, статті 2 Економічного 
Кодексу Белгіїв редакції від 31 травня 
2014.

Права франчайзі в Іспанії є та-
кож захищеними на достатньому 
рівні, оскільки до укладення догово-
ру франчайзингу вони можуть пе-
ревірити у Реєстрі франчайзерів, що 
їхній контрагент не ввів в оману та є 
справжнім франчайзером, який має 
досвід ведення бізнесу та гарну репу-
тацію. Так, в Іспанії, інформація має 
бути внесена до реєстру автономної 
спільноти (адміністративно-терито-
ріальної одиниці Іспанії), або, якщо 
регіональне законодавство не перед-
бачає такого зобов’язання, до Реєстру 
франчайзерів Міністерства промис-
ловості, туризму та торгівлі Іспанії 
(Центрального реєстру). Інформація 
повинна бути доведена до відома 
франчайзі франчайзером щонаймен-
ше за 20 робочих днів до підписання 

франчайзингової угоди або попере-
дньої домовленості. Франчайзери 
повинні розкривати переддоговір-
ну інформацію, не вводячи в оману 
франчайзі, у письмовій формі, що 
включає в себе: назви та адреси ком-
паній, які входять до франчайзинго-
вої мережі, інформацію про реєстра-
цію та статутний капітал, у тому числі 
деталі її внесення до Реєстру фран-
чайзерів; ліцензію на використання 
будь-якого товарного знаку; дату ре-
єстрації та основні етапи створення 
і розвитку франчайзингової мережі; 
зміст і опис основних характеристик 
франшизи, у тому числі загальне по-
яснення бізнес-моделі, що виступає 
предметом франшизи, спеціальні ха-
рактеристики «ноу-хау»; оцінку всіх 
необхідних інвестицій і витрат для 
того, щоб розпочати бізнес.

У Швейцарії, Австрії, Фінлян-
дії, Німеччині, Греції, Литві особли-
вості переддоговірного розкриття 
інформації стосовно франшизи ре-
гулюються національними кодекса-
ми етики франчайзингу, які, однак, 
не мають силу законодавчого акта, 
а лише носять рекомендаційний 
характер.

Так, у Швейцарії стадія передого-
вірного розголошення інформації не 
передбачена законом. Тим не менш, 
у Кодексі етики Асоціації франчай-
зингу Швейцарії зазначається, що 
сторони мають «повністю і точно» 
розкрити інформацію в письмовій 
формі та надати документи, що ма-
ють відношення до франчайзинго-
вих правовідносини до підписання 
договору франчайзингу. Інформа-
ція має включати в себе наступні еле-
менти: інформацію про франчайзе-
ра, опис ринку, продуктів та послуг, 
що є предметом франшизи; терито-
рію використання франшизи, ви-
кладення фінансових зобов’язань 
потенційного франчайзі та строки 
розголошення такої інформації. У за-
конодавстві Великобританії розкрит-
тя інформації також не є обовязко-
вим. Однак, стаття 3.3 Кодексу етики 
Британської асоціації франчайзингу 
вимагає від франчайзерів-членів 
Британської асоціації франчайзингу 
надати копію Кодексу  етики май-
бутнім франчайзі, разом з «повним і 

точним» письмовим розкриттям всієї 
переддоговірної інформації в розум-
ні строки  до укладення договору 
франшизи. Незважаючи на відсут-
ність юридично обов’язкових вимог 
щодо передоговріного розголошен-
ня інформації, добровільна процеду-
ра  розкриття інформації відповідно 
до правил, зазначених у Кодексу ети-
ки Британської асоціації франчай-
зингу, є однією з найефективніших 
способів мінімізації ризиків, пов’яза-
них із потенційним введенням в ома-
ну франчайзі.

Україні необхідно наслідувати 
досвід тих європейських держав, які 
закріпили на законодавчому рівні 
обов’язкові вимоги щодо переддо-
говірного розголошення інформації 
для того, щоб надати майбутньому 
франчайзі можливість зробити всі 
розрахунки, перш ніж приступати 
до обговорення важливих договір-
них та комерційних зобов’язань. 
У договорі також доцільно пропису-
вати всі пункти відповідальності за 
порушення зобов’язань щодо нероз-
голошення інформації. Це дозволить 
потенційним франчайзі захистити 
себе, перш ніж інвестувати, надаючи 
їм інформацію, необхідну для про-
гнозування всіх потенційних переваг 
та ризиків. Більше того, варто при-
йняти окремий Закон «Про фран-
чайзинг», в якому прописати окремі 
положення щодо переддоговірного 
розголошення інформації з зазна-
ченням складових елементів такої ін-
формації та строків її розкриття. 

Отже, з огляду на вищенаведені 
аргументи, а також на тенденції єв-
роінтеграційної політики в Україні, 
доцільно замінити в українському 
законодавстві термін «комерційна 
концесія» поширеним у країнах ЄС 
терміном «франчайзинг». Законо-
давче ж закріплення необхідністі 
переддоговірного розголошення ін-
формації є необхідним кроком на 
шляху до реформування франчай-
зингу, оскільки це дасть змогу в май-
бутньому потенційним франчайзі 
дізнатися, який час правоволоділець 
уже перебуває на ринку, яку репута-
цію і досвід має франчайзер та кіль-
кість контрагентів, які вже залучені 
до франчайзингової мережі. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

В М. ЗАПОРІЖЖЯ ВІДБУЛАСЯ 
НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА ЮРИДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

17 лютого 2016 року в м. Запоріж-
жя відбулася Національна Аграрна 
Юридична Конференція, організо-
вана ААУ, ЮК «Кошовий і Партне-
ри» та Експо-центром «Метеор». 

Олександр Кошовий, адвокат, 
керуючий партнер ЮК «Кошовий 
і Партнери», член ААУ привітав 
учасників та гостей, та сфокусував 
увагу присутніх на інноваційному 
характері Конференції як унікаль-
ного майданчику для спілкування 
правників та бізнесу, потенціалі 
та можливостях такого формату. З 
вітальним промовами виступили 
Віце-президент ААУ Зоя Ярош, ге-
неральний директор Екпоцентру 
«Метеор» Дмитро Слюсар та ди-
ректор Міжнародної Школи Біз-
несу IBS Дніпропетровського уні-
верситету ім. А. Нобеля  Олена  
Красовська. 

Першим доповідачем виступив 
Володимир Тертишник, відомий  
український правник. Він розповів ме-
ханізми захисту, питання стратегії та 
тактики у роботі адвоката у рамках  
кримінального провадження, пре-
вентивні можливості його діяльності, 
акцентував увагу на актуальних пи-
таннях законодавства, протиріччях, 
пов’язаних з приматом положень Кри-
мінально-процесуального  кодексу 
України над іншими актами законо-
давства, в тому числі пов’язаних  адво-
катською діяльністю.  Олександр По-
ліводський, адвокат, член Правління 
ААУ,  партнер ПФ «Софія» виступив 
з доповіддю «Як взяти землю держави 
(земельні торги, способи позаконку-

рентного отримання земельних діля-
нок, оренда  невитребуваних паїв)».  
Виступ був присвячений отриманню 
прав на землі за законодавством Укра-
їни. Він доповів про способи привати-
зації землі, які дозволяє законодавство 
України, зокрема безоплатна прива-
тизація; земельні торги, а також ку-
півля-продаж корпоративних прав. 
Говорячи про процедури проведення 
торгів доповідач висвітлив деталі, які 
необхідно знати для участі у таких за-
ходах. Окремо було приділено увагу 
безоплатній приватизації та можли-
востям, які відкриваються фактично 
та юридично щодо таких земель. Було 
приділено увагу невиділеним паям та 
розпорядженню ними, а також таким 
актуальним проблемам як відумерла 
спадщина та використання польових 
доріг, висвітлювалися питання вико-
ристання та розпорядження такими 
землями та ролі державних органів у 
прийнятті таких рішень. 

Завершила першу сесію Світла-
на Торопчина-Агалакова, адвокат з 
20-річним стажем роботи.  Вона прове-
ла лекцію-тренінг у двох частинах на 
тему: «Захист від недобросовісних по-
купців». Перша частина виступу була 
спрямована на значення правової гра-
мотності для захисту, в т.ч. правильно-
го оформлення договору та його змі-
сту, оскільки «гарний  договір – база 
спокою та впевненості у майбутньому 
для підприємця» Також вона розпові-
ла про міжнародний та український 
консьюмерський рух та обставини, 
коли виникає необхідність захисту від 
нечесного споживача.

Під час другої сесії Конференції 
було розглянуто питання податків, 
залучення фінансування в аграрний 
бізнес, користування землею, но-
вих інституцій в агропромисловому 
комплексі. Модератором виступила 
Маргарита Трипільська, адвокат, 
кандидат  юридичних наук, голова 
Запорізького відділення ААУ. Почав 
другу сесію Олександр Кошовий пре-
зентацією на тему: «Франчайзинг як 
ефективний інструмент залучення 
фінансових ресурсів і просування ін-
новаційних продуктів»  розповів про 
можливості залучення фінансових 
ресурсів у бізнес за допомогою фран-
чайзингу (комерційної концесії). Про 
його ефективність в якості інстру-
менту  просування продукту в марке-
тинговій концепції «Marketing mix». 
Він сфокусував увагу на  потенціалі 
франчайзингу в період криз в еко-
номіці, конкурентні переваги  фран-
чайзингу як альтернативи залученню 
інвестицій – мінімальних ризиках,  
пов’язаних з повною або частковою 
втратою контролю в управлінні і над 
бізнесом  при залученні портфель-
них або ж прямих інвестицій.

Продовжив  сесію Віктор  Ко-
билянський з темою:  «Готуємось до 
ринку земель. Нестандартні договірні 
схеми в агробізнесі, плюси та  мінуси 
скасування мораторію для аграріїв, 
способи формування та збережен-
ня  земельного банку.  Він відмітив, 
що «Дата 1 січня 2017 року не має 
принципового значення.  Мораторій 
можу бути скасовано значно пізні-
ше (в разі не прийняття закону про  
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Даже во времена финансового 
кризиса, вкладывание денежных 
средств в недвижимость (в том чис-
ле, и в целях покупки земельного 
участка) – это выгодная денежная 
операция. Число таких примеров 
множество, количество их растёт в 
современном мире инвестиций. К 
тому же, купив сейчас земельный 
участок, можно не только уберечь 
деньги от обесценивания, зарабо-
тать на перепродажи, но и осуще-
ствить, к примеру, заветную мечту о 
доме возле реки.

Самой простой к пониманию 
юристами сделкой и, при этом 
часто используемой процедурой 
осуществления перехода права 
собственности на землю между 
незнакомыми людьми, является 
заключение договора купли-про-

дажи земельного участка. Несмо-
тря на такую мнимую простоту, 
оформлять его следует с помощью 
узкоспециализированного юриста 
по земельному праву и в обязатель-
ном порядке заверить соглашение 
у нотариуса. 

В соответствии со ст. 657 Граж-
данского кодекса Украины дого-
вор купли-продажи земельного 
участка, единого имущественного 
комплекса, жилого дома (кварти-
ры) или другого недвижимого иму-
щества заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному 
удостоверению и государственной 
регистрации.

Кроме того, законодатель на-
деляет нотариуса отдельными 
полномочиями государственного 
регистратора прав на недвижимое 

КАК КУПИТЬ ЗЕМЛЮ 
В 2016 ГОДУ БЕЗ ОБМАНА

дмитриЙ ЗЕНКИН

Адвокат

особливості обігу земель сільсько-
господарського призначення). Не 
виключена й  ситуація, коли один 
мораторій замінять іншим – запрова-
дивши в названому законі  нові обме-
ження. Серед можливих варіантів – 
обмеження площі земель, які  орен-
дуються однією особою, надання 
багатьом особам переважного права 
на придбання сільгоспземель, забо-
рона придбання земель юридичним 
особам,  встановлення терміну, про-
тягом якого (після набуття права 

власності на конкретну земельну ді-
лянку) її заборонено відчужувати». 
«Безумовним наслідком скасування 
мораторію стане певний перероз-
поділ ринку  земель. І до цього по-
трібно готуватися вже сьогодні. В 
першу чергу подбавши про належне 
оформлення прав на земельні ділян-
ки та договорів оренди землі». 

Партнер заходу ЮК «Праве 
Діло» Альбіна Бейгул виступила з те-
мою: «Визначення права на земельну 
частку (Пай)». Пані Альбіна допові-

ла про можливості судового захисту 
прав, пов’язаних зі здійсненням пра-
ва власності на  землю. Навела при-
клади прийняття судових рішень в 
цьому аспекті.

Андрій Баришніков, адвокат, 
к.н.ю. виступив з темою: «Аграрні 
палати як форма аграрного самовря-
дування в Україні».  Він розповів про 
можливості та переваги такого ново-
го для України  інституту як аграрні 
палати, навів прикладі діяльності цієї 
інституції в Польщі,  звернув на ціка-
вий досвід наших сусідів, можливості 
оптимізації відносин, що  виникають 
у сільському господарстві за рахунок 
діяльності аграрних палат. 

Завершила Конференцію Яна 
Шамілова, головний юрисконсульт 
Запорізької ТПП темою: «Медіація 
як ефективний засіб врегулювання 
конфліктів». Пані Яна розповіла про 
медіацію, як альтернативний спосіб 
врегулювання спорів, та ії принципи: 
добровільність, та конфіденційність. 
Вона зауважила, що медіація, як аль-
тернативний спосіб вирішення спорів 
визнається Україною та ЄС настільки 
ефективною, що їй присвячена окре-
ма Глава в Угоді. 
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имущество, возникающие в ре-
зультате нотариальных действий, 
а именно: нотариус осуществляет 
государственную регистрацию прав 
собственности, регистрация которых 
была проведена раньше, то есть до 1 ян-
варя 2013 года, а также осуществляет 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество в результате 
нотариального действия с такими объ-
ектами, но об этом немного позже.

По законодательству Украины, 
земельный юрист на этапах заклю-
чения сделки с недвижимостью, 
досконально изучает имеющиеся, 
прежде всего именно у продавца до-
кументы, чтобы всё было оформле-
но правильно, достоверно и закон-
но. Также в его обязанности входит 
проверка следующего: 

• обладает ли правом про-
дажи лицо, продающее недвижи-
мость; 

• всё ли имеется и достоверно 
в документах для осуществления 
купли-продажи; 

• соответствует ли целевое 
назначение земельного участка ука-
занному в документах, нет ли дру-
гого недвижимого имущества на 
участке;

• не подпадает ли земельный 
участок под действие моратория на 
продажу земли;

• не обжалуется ли в данный 
момент распоряжение местных ор-
ганов власти или обладминистра-
ции в суде;

• надлежащим ли лицом про-
ведена оценка земельного участка;

• не истёк ли строк действия 
документов;

• если потребуется, запраши-
вает дополнительные необходимые 
документы.

Уточнить некоторые интере-
сующие подробности по земельному 
участку возможно также самосто-
ятельно. Перед приобретением 
участка рекомендуется делать его 
детальный осмотр. При этом 
следует учитывать, что реально 
оценить будущую покупку зем-
ли можно только в том случае, 
если участок выделен в натуре, 
то есть, ограничен межевыми 
знаками. 

В современном мире виртуаль-
ных возможностей, несмотря на 
расстояние, каждый в силах узнать 
информацию о географическом 
положении, размерах, кадастровом 
номере, форме земельного участка, 
его целевом назначении. Итак, что-
бы проверить право собственности 
на конкретный земельный участок с 
помощью кадастрового номера или 
узнать фамилию, имя и отчество 
собственника земли, достаточно за-
йти на веб-ресурс электронных сер-
висов Государственного земельного 
кадастра (сайт расположен по адре-
су: http://e-gov.dzk.gov.ua/). Кроме 
того, в Интернете также легко мож-
но посмотреть расположение, целе-
вое назначение, а также нахождение 
или отсутствие соседей интересу-
ющего земельного участка с помо-
щью сервиса «Кадастровая карта» 
(сайт расположен по адресу:  http://
map.land.gov.ua/kadastrova-karta ), 
узнать принадлежность имущества 
можно на сайте Минюста по этому 
посыланию: https://kap.minjust.
gov.ua/services/registry .

Конечно, если законное право 
собственности не подтвердилось 
или возникли сомнения при несо-
ответствии определённых данных 
при проверке на кадастровой карте, 
рекомендуется использовать функ-
цию «Обратная связь»: http://map.
land.gov.ua/kadastrova-karta . Вос-
пользуйтесь ею можно также в слу-
чае, если: 

- не был найден кадастровый номер 
на  интересующий земельный участок; 

- форма участка, что указана в до-
кументах или обозначена на карте, не 
соответствует фактической; 

- местоположение земельного 
участка неверное; 

- ошибочно указано целевое назначе-
ние или площадь участка. 

В разделе указанного сайта «Об-
ратная связь» необходимо написать 
свои данные, указав найденную 
ошибку. Если ошибка не техниче-
ского характера и её невозможно 
решить в Интернете (один и тот же 
номер у разных участков, выясне-
ние наличия двух или нескольких 
владельцев земельного участка од-
ного и того же наименования и по-

добные нарушения), то исправить 
это возможно, обратившись к адво-
кату  и подав документы в суд. 

Итак, удостоверившись о ре-
альном существовании конкрет-
ного земельного участка и иден-
тифицировав его собственника 
(продавца), следует внимательно 
подойти к подготовке самого до-
говора купли-продажи, а не зака-
зывать стандартный шаблон у но-
тариуса. Для этого рекомендуется 
посетить адвоката по земельным 
вопросам. Важно отметить, что в 
любом случае стороны соглаше-
ния о покупке-продаже земельного 
участка не могут: изменить целевое 
назначение и режим использова-
ния земельного участка, а также 
другие обязательные требования, 
предусмотренные законом.

Земельные участки, невзирая 
на форму их собственности, мож-
но применять только по их це-
левому назначению. Отмечу, что 
если же он используется не по це-
левому назначению, указанному в 
реестре, есть законное основание 
для взыскания штрафов или ли-
шения прав пользования земель-
ным участком, доказательством 
ошибочности решения органов 
власти в праве законной собствен-
ности физических или юридиче-
ских лиц, подтверждения незакон-
ности договоров при заключении 
сделки, аннулирования земель-
ного участка в государственной 
регистрации и других оснований 
(статья 21 Земельного кодекса 
Украины).

К тому же, несмотря на то, что 
договор купли-продажи земельного 
участка прекращает права и обязан-
ности предыдущего владельца, он 
не прекращает прав и обязанностей 
третьих лиц на него, к ним относят-
ся залоговые обязательства (в т.ч. 
ипотека), сервитуты, аренда, другие 
ограничения и обременения. Об 
этом следует помнить до подписа-
ния договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Итак, возвращаясь к самой 
процедуре. При обращении к но-
тариусу, продавцу земли требуется 
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СТАТТЯ

принести стандартный пакет до-
кументов для осуществления сдел-
ки при отчуждении недвижимого 
имущества – это купля-продажа, 
бессрочное содержание, дарение 
имущества, обмен и др. 

Подробный перечень требую-
щихся документов выглядит следу-
ющим образом:

• паспорт или иной заменяю-
щий документ, удостоверяющий 
личность (в оригинале), наличие 
идентификационного номера 
(можно в копии);

• документы, подтверждающие 
юридическое право владения не-
движимым имуществом (только в 
оригинале);

• если земельное имущество 
было нажито в законном браке су-
пругов, нужно письменное согласие 
другого супруга для возможности 
отчуждения (или присутствие обо-
их супругов на сделке);

• если совладельцем или соб-
ственником земельного участка 
представлен несовершеннолетний 
или недееспособный гражданин, 
необходимо согласие службы по 
делам детей (органов опеки и 
попечительства). Напомню, что 
при оформлении документов 
на куплю-продажу, подписания 
договора от имени несовершен-
нолетних (до достижения четы-
рнадцати лет), представителями 
выступают родители, опекуны или 
усыновители.

Для удачного осуществле-
ния сделки по покупке-продаже 
земельного участка, продавцу 
нужно собрать полный пакет из 
обозначенных выше документов. 
Кроме стандартного пакета до-
кументов для юридической реа-
лизации оформления договора 
по продаже или покупке участка, 
продавцу необходимо предоста-
вить следующее:

• документ, имеющий эксперт-
ную денежную оценку земли;

• подтверждение данных систе-
мы ведения государственного када-
стра земельных имуществ;

• официальную бумагу, под-
тверждающую право собственности 
на земельный участок.

При наличии всех требуемых 
документов у продавца, покупа-
тель – гражданин, участвующий 
в сделке, предоставляет: паспорт с 
отметкой о регистрации места жи-
тельства и справку с присвоени-
ем идентификационного номера; 
если в браке – нотариально удосто-
веренное согласие супруга/супру-
ги на покупку участка, паспорт и 
идентификационный код супру-
га/супруги, свидетельство о браке; 
если нет – пишет у нотариуса за-
явление-уведомление продавца о 
том, что находится не в браке.

Следует отметить, что обяза-
тельно должно быть юридически 
оформленное подтверждение о со-
гласии одного из супругов продав-
ца на продажу земельной недви-
жимости, в случае, если она была 
присвоена в период зарегистри-
рованного брака. Либо есть вари-
ант – его собственное обращение в 
нотариальную контору, имея при 
себе паспорт и идентификацион-
ный номер.

Кроме того, по статье 125 Зе-
мельного кодекса Украины право 
собственности на земельный уча-
сток, а также право постоянного 
пользования и право аренды земель-
ного участка возникают с момента 
государственной регистрации этих 
прав. Пока государственной реги-
страции права собственности на 
земельный участок не проведена – 
покупатель земли не сможете ею 
распоряжаться. 

С 1 января 2016 года в Украи-
не вступил в силу новый порядок 
регистрации недвижимости. Тут 
важно обратить внимание на то, 
что 1 января 2013 г. вступили в силу 
изменения в Закон Украины «О го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и их об-
ременений» от 01.07.2004г. № 1952-
IV, которые заключаются в том, что 
государственным регистратором 
является нотариус как специаль-
ный субъект, на которого возло-
жены функции государственного 
регистратора прав на недвижимое 
имущество и их обременений. 

К тому же стоит понимать, что 
минимизируется количество ин-

станций, получение информации 
от которых необходимо для совер-
шения нотариальных действий, 
и внедряется принцип «единого 
окна», когда нотариус сам осу-
ществляет работу с Государствен-
ным реестром прав на недвижи-
мое имущество путем получения 
необходимых сведений для совер-
шения нотариальных действий с 
недвижимым имуществом. При 
этом происходит одновременное 
осуществление процедуры госу-
дарственной регистрации иму-
щественного права, возникшего в 
результате удостоверения сделок 
или выдачей свидетельства о праве 
на наследство, предметом которых 
является недвижимое имущество. 
Поэтому при заверении у нотариу-
са договора купли-продажи земель-
ного участка, нотариусом должна 
быть проведена государственная 
регистрация права собственности. 

При реализации указанных 
выше функций нотариус как госу-
дарственный регистратор:

• устанавливает соответствие 
заявленных прав и представлен-
ных документов требованиям за-
конодательства, а также отсутствие 
противоречий между заявленны-
ми и уже зарегистрированными 
правами на недвижимое имуще-
ство и их отягощениями;

• принимает решение о госу-
дарственной регистрации прав и 
их обременений, об отказе в го-
сударственной регистрации, о ее 
приостановлении, внесение изме-
нений в Государственный реестр 
прав;

• открывает и закрывает раз-
делы Государственного реестра 
прав, вносит в них соответствую-
щие записи;

• присваивает регистрацион-
ный номер объекта недвижимого 
имущества при проведении госу-
дарственной регистрации;

• предоставляет информацию 
из Государственного реестра прав 
или отказывает в ее предоставлении;

• в случае необходимости тре-
бует представления предусмотрен-
ных законодательством дополни-
тельных документов, необходимых 
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для государственной регистрации 
прав и их обременений;

• при проведении государствен-
ной регистрации прав, возникших 
и зарегистрированные в установ-
ленном порядке до 1 января 2013 
года, может запрашивать необходи-
мую информацию и документы от 
уполномоченных органов;

• осуществляет другие полно-
мочия, предусмотренные законом.

Следует отметить, что обеспе-
чение нотариусом государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и их обременений 
по нотариально удостоверенным 
сделкам осуществляется путем ре-
гистрации нотариусом в единых и 
государственных реестрах сведе-
ний об удостоверенных им сделок 
и подаче заявления, а также всех 
документов, необходимых для госу-
дарственной регистрации прав и их 
обременений.

Важно обратить внимание на 
то, что сведения о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и их обременений, а 
также смене собственника земель-
ного участка, на указанном ранее 
веб-ресурсе электронных сервисов 
Государственного земельного када-
стра могут сразу не отобразиться.

О стоимости вопроса. Поми-
мо услуг нотариуса, адвоката по 
земельным вопросам, необходимо 
оплатить госпошлину за удостове-
рение договоров отчуждения зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности гражданина, осу-
ществляющего такое отчуждение, и 
административный сбор за государ-
ственную регистрацию права соб-
ственности. При этом, все эти сум-
мы  платят оба участника сделки 
или один из них по согласованию 
обеих сторон. 

Государственная пошлина, в со-
ответствии с абз. «б» п.3 ст.3 Декрета 
Кабинета Министров Украины «О 
государственной пошлине», составля- 
ет – не менее 1% от стоимости земель-
ного имущества и не менее необлага-
емого минимума доходов  граждан.

Об административном сборе 
необходимо остановиться глубже. 
К тому же, денежная оплата вносит-

ся в дополнение к административ-
ному сбору, оплаты за обретение 
выписки из Государственного рее-
стра, выдаваемый по итогам госу-
дарственной регистрации права на 
недвижимость и его обременения, 
оплаты за выяснение данных из ре-
естра прав.

5 апреля 2015 вступил в силу За-
кон Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Украины относительно упро-
щения условий ведения бизнеса 
(дерегуляция)» от 12.02.2015 № 191-
VIII. Данным Законом статья 29 За-
кона Украины «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и их отягощений», кото-
рая предусматривала за проведение 
государственной регистрации прав 
и их обременений взимания госу-
дарственной пошлины, изложен в 
новой редакции.

02.09.2015 г. – это дата приня-
тия Кабинета Министров Украины 
постановления «О внесении изме-
нений в приложение к постановле-
нию Кабинета Министров Украины 
от 08.04.2015 № 190». Оно сокращает 
сроки оформления документов в 
государственной регистрации прав 
на недвижимость, обременений, и 
размеров оплаты. К слову, хотя По-
становление № 190 и было принято 
в апреле 2015 года, но вступило в 
силу лишь в конце июня. 

Таким образом, административ-
ный сбор взимается в соответствую-
щем размере от минимальной зара-
ботной платы в месячном размере, 
установленной законом на 1 января 
календарного года и в зависимости 
от необходимой срочности (2 часа, 

один, 3 или 5 рабочих дня с момента 
принятия заявления о регистрации 
права). Кроме того, следует обра-
тить внимание, что при проведении 
государственной регистрации прав 
кроме административного сбора за-
явитель также платит за получение 
выписки из Государственного рее-
стра прав.

Итак, после оплаты указанных 
выше платежей и подписания необ-
ходимой документации, самого до-
говора купли-продажи земельного 
участка, «на выходе» у покупателя 
земли должен остаться заверенный 
нотариусом договор купли-про-
дажи, копия заявление в реестр и 
извлечение в форме выписки из 
Государственного реестра прав. 
Остальные документы, что предо-
ставлялись продавцом, остаются у 
нотариуса. Поэтому покупателю 
земельного участка рекомендуется 
самостоятельно или с помощью сво-
его адвоката делать копии (фотоко-
пии) всех сопутствующих подписа-
нию договора документов.

Таким образом, нотариальное 
удостоверение и регистрация иму-
щественного права могут осущест-
вляться в один день, что позволяет 
обеспечить надлежащий уровень 
защиты гарантированных Консти-
туцией Украины прав физических 
и юридических лиц на недвижимое 
имущество. Однако, только всесто-
роннее и полное изучение докумен-
тов адвокатом по земельным вопро-
сам и владение всей необходимой 
информацией о земельном участ-
ке является залогом приобретения 
земли, а не «мыльных пузырей» за 
достаточно большие деньги. 
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ЗАКОНОДАВЧЕ 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ (ПІКЛУВАННЯ) 

НАД ДІТЬМИ, УСИНОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ ФОРМ 
ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ ДО СІМЕЙ ГРОМАДЯН»

23 лютого 2016 року у Кон-
ференц-залі Головного корпусу 
Університету ім. М. Драгоманова 
відбувся Круглий стіл Комітету сі-
мейного права та майнових спорів 
Асоціації адвокатів України на тему: 
«Законодавче врегулювання вста-
новлення опіки (піклування) над 
дітьми, усиновлення та інших форм 
влаштування дітей до сімей грома-
дян», під час якого адвокати-практи-
ки, судді, науковці, представники ор-
ганів державної влади, громадських 
організацій та медіатори обговорили 
проблеми щодо дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклуван-
ня. Особлива увага була приділена 
питанням патронату над дітьми, вста-
новленню і припиненню опіки над 
дітьми та усиновленню дітей, в тому 
числі міжнародному. 

Захід розпочався з виступу 
Дубчак Лесі, адвоката, к.ю.н., до-
цента кафедри цивільного і тру-
дового права університету ім. М. 
Драгоманова, члена Правління ВГО 
«Асоціація адвокатів України» та 
Савицької Світлани, адвоката, 
к.ю.н., доцента кафедри Правосуд-
дя КДАВТ, члена Ради Комітету 
сімейного права та майнових спо-
рів ААУ, які окреслили предметні 
рамки майбутньої дискусії, зазна-
чивши, що питання захисту прав 
та інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-

вання є найголовнішим пріорите-
том нашої держави. Кожна дитина 
має право на виховання у сім’ї, тому 
процедура влаштування дітей сімей 
громадян повинна бути прозорою, 
простою, без зайвих бюрократич-
них проволочок.

Валентина Березіна, начальник 
відділу сімейних форм вихован-
ня дитини Служби у справах дітей 
КМДА зазначила, що передумовою 
влаштування дітей, які цього потре-
бують до сімей громадян, є проце-
дура надання дітям статусу дити-
ни-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування. Безпосе-
редньо цим займаються служби у 
справах дітей. Порядок та підстави 
надання дітям відповідного статусу 
визначений у Порядку проваджен-
ня органами опіки та піклування ді-
яльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 
вересня 2008 р. № 866. 

Представник Мінсоцполіти-
ки, Директор Департаменту за-
хисту прав дітей та усиновлення 
Руслан Колбаса зазначив, що на 
сьогодні пріоритетом влаштуван-
ня дітей-сиріт і дітей позбавлених 
батьківського піклування є влашту-
вання їх до сімейних форм. Більше 
90% дітей із статусом влаштовані у 
сімейні форми влаштування, а саме 
під опіку, як найпоширенішу фор-

му влаштування, у прийомні сім’ї  
(створена 3901 сім’я) та дитячі бу-
динки сімейного типу (створено 939 
ДБСТ). Руслан Сергійович розповів 
про порядок влаштування дітей під 
опіку, зазначивши, що процедура 
влаштування дітей-сиріт і дітей поз-
бавлених батьківського піклування 
під опіку визначена вже згаданим 
Порядком провадження органа-
ми опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини. 
Проблемним питанням при влаш-
туванні дітей під опіку є те, що діти 
іноді перебуваючи у відповідному 
дитячому закладі, фактично вважа-
ються під опікою. Тому існує ініці-
атива визначити на законодавчому 
рівні, що опікунами можуть бути 
лише родичі дитини. 

Доповідач звернув увагу на необ-
хідність підвищення професійності 
прийомних батьків, адже багато з них 
не розуміють, що дитина, яка влашто-
вана до їх сім’ї повинна бути усинов-
лена. Оцінкою діяльності прийомних 
батьків повинна стати їх діяльність 
щодо сприяння усиновленню дити-
ни, яка перебуває в їх сім’ї. 

Під час дискусії з даного питан-
ня також доповідачем було наголо-
шено, що на сьогодні, враховуючи, 
що відсутній прокурорських нагляд 
щодо дотримання прав та інтере-
сів дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, головною 
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задачею Мінсоцполітики є посилен-
ня контрольних функцій Служб у 
справах дітей.

В продовження обговорення 
питання щодо необхідності влаш-
тування дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування 
у сім’ї громадян Директор Місько-
го центру дитини, психотерапевт, 
сімейний медіатор, голова громад-
ської організації «Центр допомоги 
сім`ї» Вікторія Ейдеміллєр показала 
присутнім відеоролик про вихован-
ня дітей в інтернатних закладах, 
зазначивши, що колективний спо-
сіб виховання діток в інтернатних 
закладах призводить до вкрай не-
гативних психологічних наслідків 
дітей – депривації, яка є декількох 
видів. Сенсорна депривація – це 
часткове або повне позбавлення 
зовнішнього впливу на одне або 
більше органів чуття, виникає че-
рез відсутність різноманітності ото-
чуючого світу дитини. Когнитивна 
депривація розуміється як дефіцит 
інформації, а також її хаотичність 
та змінність, що створює перешко-
ди будові адекватних моделей ото-
чуючого середовища.

Емоційна або материнська де-
привація пов’язана з відсутністю ма-
теринського тепла і любові. Повно-
цінний розвиток дитини можливий 
лише в психологічному контакті 
з матір’ю. Відрив від батьків при-
зводить до формування у дитини 
недовіри до оточуючого світу, стає 
причиною емоційної холодності, 
агресії і в той же час підвищеної 
вразливості. 

Директор Департаменту захисту 
прав дітей та усиновлення Руслан 
Колбаса зазначив, що на виконан-
ня указу Президента України при 
офісі Уповноваженого Президента 
України з прав дитини створена ро-
боча група по розробці Концепції 
щодо реформування інтернатних 
закладів. Стратегічне завдання яке 
стоїть полягає в тому, щоб до 2020 
року діти взагалі не були в інтер-
натних закладах, а були влаштовані 
лише до сімей громадян.

Подальша дискусія велась дов-
кола останніх змін законодавства, 
направлених на посилення захисту 

прав та інтересів дитини, в тому чис-
лі щодо удосконалення такого виду 
влаштування дітей до сімей грома-
дян, як патронат. Доповідачем з цьо-
го питання виступила Зінаїда Ки-
яниця, заступник директора МБО 
«Партнерство «Кожній дитині», 
к.п.н., яка досить детально освіти-
ла останні надбання держави з цих 
питань та звернула увагу, що Прези-
дентом України 19.02.2016 року було 
підписано Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення соці-
ального захисту дітей та підтримки 
сімей з дітьми» від 26.01.2016 року № 
936-VIII. 

Пані Кияниця наголосила на 
тому, що чинне законодавство ви-
значає охорону дитинства в Україні 
як стратегічний загальнонаціональ-
ний пріоритет і з метою забезпечен-
ня реалізації прав дитини на життя, 
охорону здоров’я, освіту, соціаль-
ний захист, всебічний розвиток та 
виховання в сімейному оточенні 
встановлює основні засади держав-
ної політики у цій сфері, що ґрунту-
ються на забезпеченні найкращих 
інтересів дитини.

У зв’язку з цим, статтю 1 Зако-
ну України «Про охорону дитин-
ства» доповнили визначенням за-
безпечення найкращих інтересів 
дитини, під яким розуміються дії 
та рішення, що спрямовані на за-
доволення індивідуальних потреб 
дитини відповідно до її віку, статі, 
стану здоров’я, особливостей роз-
витку, життєвого досвіду, родинної, 
культурної та етнічної належності 
та враховують думку дитини, якщо 
вона досягла такого віку і рівня роз-
витку, що може її висловити.

Окрім того, Зінаїда Петрівна за-
уважила про внесення суттєвих змін 
у Сімейний кодекс України щодо 
патронату. Так, главу 20 Сімейного 
кодексу України викладено у новій 
редакції. Законодавець законодавчо 
надав  визначення патронату над 
дитиною – як тимчасовий догляд, 
виховання та реабілітація дитини 
в сім’ї патронатного вихователя на 
період подолання дитиною, її бать-
ками або іншими законними пред-
ставниками складних життєвих 

обставин; патронатного виховате-
ля - як особи, яка за участю членів 
сім’ї надає послуги з догляду, вихо-
вання та реабілітації дитини у своїй 
сім’ї.  Відповідно до ч. 6, 7 ст.252 СК 
України термін перебування дити-
ни в сім’ї патронатного вихователя 
встановлюється органом опіки та 
піклування і не може перевищува-
ти трьох місяців. У разі наявності 
обставин, що обґрунтовують необ-
хідність і доцільність перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихо-
вателя понад зазначений термін, 
орган опіки та піклування може 
його продовжити. Загальний тер-
мін перебування дитини в сім’ї па-
тронатного вихователя не може пе-
ревищувати шість місяців. Порядок 
створення та діяльності сім’ї патро-
натного вихователя, влаштування, 
перебування дитини в сім’ї патро-
натного вихователя затверджується 
Кабінетом Міністрів України. Па-
тронатний вихователь зараховуєть-
ся на роботу за трудовим договором 
до бюджетної установи соціального 
захисту населення за визначенням 
відповідно місцевої державної адмі-
ністрації або місцевої ради. Також 
законодавець закріпив права дити-
ни, яка влаштовується в сім’ю па-
тронатного вихователя та обов’язки 
патронатного вихователя, тощо. 

Відповідно до прикінцевих та 
перехідних положень цього закону 
установлено, що з 1 січня 2016 року 
по 31 грудня 2018 року запроваджу-
ється експеримент із здійснення 
патронату над дитиною. А також 
Кабінету Міністрів України нада-
но строк забезпечення проведення 
детального аналізу відповідності 
закладів соціального захисту дітей, 
шкіл-інтернатів найкращим інтер-
есам дитини з метою подальшого 
впорядкування мережі, а Раді міні-
стрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастополь-
ській міським, районним державним 
адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування: здійснити заходи 
щодо запровадження протягом 2016-
2018 років патронату над дитиною в 
рамках експерименту та скорочення 
у зв’язку з цим мережі притулків для 
дітей, центрів соціально-психоло-
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гічної реабілітації дітей, шкіл-інтер-
натів й передбачати у відповідних 
бюджетах кошти на оплату послуг зі 
здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім’ї патронат-
ного вихователя.

Савицька Світлана, адвокат, 
к.ю.н., доцент кафедри Правосуддя 
юридичного факультету КДАВТ, 
коротко освітила чинне законодав-
ство, яким регулюється встановлен-
ня та припинення опіки. Звернула 
увагу на те, що поняття опіки та 
піклування, порядок встановлення 
й припинення опіки та піклування, 
права та обов’язки опікунів (піклу-
вальників) – визначені рядом зако-
нодавчих актів, а саме:

Цивільним кодексом України 
(глава 6), як загальним законом, що 
визначає завдання опіки та піклу-
вання, органи, яким надано право 
встановлювати і припиняти опіку 
(піклування), тощо;

• Сімейним кодексом України, 
як спеціальним законом, що регу-
лює сімейні відносини, в тому числі 
і правовідносини щодо опіки та пі-
клування над дітьми;

• Порядком провадження ор-
ганами опіки та піклування діяль-
ності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
24 вересня 2008 р. № 866, що є під-
законним нормативно-правовим 
актом, регулює діяльність органу 
опіки та піклування, в тому числі і 
визначає порядок встановлення та 
припинення опіки органом опіки 
та піклування.

• Проаналізувавши норми ЦКУ 
та СКУ, зазначила, що як прави-
ло, опіка та піклування щодо дітей 
встановлюються органом опіки та 
піклування, а суд встановлює опі-
ку/піклування, якщо при розгляді 
справи буде встановлено, що дити-
на позбавлена батьківського піклу-
вання. Однак, поряд з цим опікун 
призначається за поданням органу 
опіки та піклування.

Також, розглянувши Порядок 
провадження органами опіки та пі-
клування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 р. № 866, 
а саме п. 40, 41, якими регламенту-
ється діяльність служб у справах ді-
тей під час вирішення питання про 
встановлення опіки, зазначила, що 
деякі положення Порядку не відпо-
відають нормам ЦКУ та СКУ. Вра-
ховуючи, що закон має вищу юри-
дичну силу, запропонувала внести 
відповідні зміни до Постанови КМУ 
№ 866 щодо місця встановлення опі-
ки/піклування у відповідності до 
норми ЦК України.

Доповідач також поділилась 
практикою судів щодо підсудності 
справ, стороною у яких є орган опі-
ки та піклування з питань, що пов’я-
зані з встановленням та припинен-
ням опіки та піклування. Зокрема, 
зазначила, що Вищий адміністра-
тивний суд України у справах щодо 
оскарження дій, бездіяльності орга-
ну опіки та піклування прийшов до 
наступного висновку: Відповідно до 
ч. 2 ст. 2 КАСУ передбачено, що до 
адміністративних судів можуть бути 
оскаржені будь-які рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єктів владних по-
вноважень, крім випадків, коли щодо 
таких рішень, дій чи бездіяльності 
Конституцією чи законами України 
встановлено інший порядок судового 
провадження. Частиною 2 ст. 4 КАСУ 
передбачено, що юрисдикція адміні-
стративних судів поширюється на всі 
публічно-правові спори, крім спорів, 
для яких законом встановлено інший 
порядок судового вирішення. Таким 
чином, сімейні правовідносини, в т. 
ч у сфері опіки та піклування, а та-
кож захист сімейних прав та інтере-
сів врегульовано нормами Сімейного 
кодексу України, що виключає мож-
ливість розгляду справи за правила-
ми адміністративного судочинства 
(ухвала ВАСУ від 30.09.2015 року № 
К/9991/22923/14, головуючий Ста-
родуб О.П.)

В ухвалі ВАСУ від 01.10.2015 року 
(головуючий Штульман І.В.) у спра-
ві № К/800/9609/15 додатково за-
значено, що: Відповідно до п. 1 ч. 1 
ст. 15 ЦК України суди розглядають 
у порядку цивільного судочинства 
справи щодо захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів, що виникають 
із цивільних, житлових, земельних, 
сімейних, трудових відносин. Опіка 
та піклування над дітьми регулю-
ється главою 19 Сімейного кодексу 
України. Спір у справі виник з при-
воду призначення опікуном Особу2, 
а не Особу 1. Оспорюване розпо-
рядження Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
«Про призначення опіки над мало-
літньою дитиною» в даному випад-
ку не є рішенням суб’єкта владних 
повноважень у сфері управлінської 
діяльності, а регулює правовідноси-
ни в сфері сімейних відносин. Вра-
ховуючи, що у даній справі відсутні 
ознаки публічності, то юрисдикція 
адміністративних судів не поширю-
ється на діяльність відповідачів при 
прийняті рішення про встановлення 
опіки над малолітньою дитиною. Та-
кий спір є цивільно-правовим, який 
повинен розглядатись в порядку ци-
вільного судочинства, відповідно він 
не підлягає розгляду в порядку адмі-
ністративного судочинства.

В продовження теми судового 
вирішення питання про встанов-
лення опіки над дитиною виступила 
пані Олена Лапчевська, к.ю.н., суд-
дя Апеляційного суду м. Києва. Пані 
Лапчевська зазначила, що дана кате-
горія справ є складною саме через їх 
емоційність і головне в таких справах 
правильна підготовка документів, 
які б надали можливість постанови-
ти законне і обґрунтоване рішення 
суду. Доповідач звернула увагу, що 
при вирішенні питання про позбав-
лення батьків батьківських прав від-
носно їх дитини, суд встановлює опі-
ку над дитиною, однак опікуна суд 
може призначити лише за поданням 
органу опіки та піклування при на-
явності всіх необхідних документів, 
що визначені законодавством. Також  
пані Лапчевська зазначила, що звер-
таючись до суду з питаннями щодо 
звільнення опікуна від виконання 
ним своїх обов’язків треба врахо-
вувати, що перелік осіб, які мають 
право це зробити, визначений зако-
нодавчо, тому при зверненні до суду 
з вказаними вимогами особи, яке не 
є суб’єктом такого звернення, у суду 
відсутні підстави для задоволення 
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таких позовних вимог. В подальшо-
му доповідачем була проаналізована 
судова практика з цих питань із за-
значенням найчастіших помилок як 
суду так і інших учасників процесу. 
Після своєї доповіді пані Лапчевська 
надала вичерпні відповіді на запи-
тання адвокатів.

Наступні доповідачі освіти-
ли питання про особливості справ 
про усиновлення дитини: усинов-
лення дитини іншим із подружжя, 
усиновлення дитини громадянами 
України, міжнародне усиновлення 
та «Важливість для України ратифі-
кації Гаазької Конвенції про захист 
дітей та співробітництво з питань 
міждержавного усиновлення 1993 
року». Ганна Гаро, адвокат, канди-
дат юридичних наук, медіатор, Го-
лова Комітету сімейного права та 
майнових спорів ААУ тезисно висвіт-
лила питання усиновлення. Зазначи-
ла, що питання усиновлення регулю-
ється главою 18 СК України, главою 
5 ЦПК України, Законом України 
«Про охорону дитинства», Законом 
України «Про забезпечення органі-
заційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування», 
Порядком провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду 
за дотриманням прав усиновлених 
дітей затвердженим Постановою 
КМ України від 8 жовтня 2008 року 
№ 905, Переліком захворювань, за 
наявності яких особа не може бути 
усиновлювачем, затвердженого на-
казом Міністерства охорони здоров’я 
України від 20.08.2008 №479, тощо. 
Було розглянуто особливості судово-
го розгляду справ про усиновлення. 
Доповідач зазначила, що проблема 
належного правового регулювання 
різних форм сімейного влаштуван-
ня дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, серед яких 
найвищою форою є усиновлення є 
надзвичайно актуальною. А врахо-
вуючи, що значна частина дітей не 
охоплюється «національним» уси-
новленням, виникає необхідність 
належного правового забезпечення 
міжнародного усиновлення.  

В продовження розгляду питання 
щодо міжнародного усиновлення ва-

гомий внесок у роботу круглого столу 
зробили представники Міністерства 
юстиції України. Так, Ольга Зозуля, 
начальник відділу міжнародної пра-
вової допомоги у цивільних справах 
Управління міжнародної правової 
допомоги Департаменту міжнарод-
ного права Міністерства юстиції 
України зазначила, що актуальним 
залишається питання приєднання до 
Гаазької Конвенції про захист дітей та 
співробітництво в галузі міждержав-
ного усиновлення від 29 травня 1993 
року. Пані Зозуля зазначала, що пи-
тання про приєднання Україною до 
цієї Конвенції протягом довгого часу 
дискутується у Верховній Раді. В той 
же час приєднання до цієї Конвен-
ції може стати запорукою реального 
удосконалення законодавства Украї-
ни щодо міждержавного усиновлен-
ня. В цьому році Міністерство юстиції 
України знову підготувало всі необ-
хідні документи, обґрунтування для 
приєднання України до Конвенції 
про захист дітей та співробітництво з 
питань міждержавного усиновлення 
та сподівається на підтримку цього 
важливого документа Верховною ра-
дою України.

Про необхідність приєднання 
України до Конвенції про захист ді-
тей та співробітництво з питань між-
державного усиновлення зазначили 
і наступні доповідачі: Олег Фіноге-
нов, радник відділу захисту прав ді-
тей громадян України, Управління 
консульського забезпечення Депар-
таменту Консульської служби МЗС 
України та Анна Ющак, адвокат, Ди-
ректор департаменту цивільного та 
сімейного права Української інозем-
ної юридичної колегії. Фіногенов Олег 
поділився досвідом з питань щодо 
здійснення контролю за дотриман-
ням прав та інтересів усиновлених ді-
тей за межами України. Зазначив, що 
посольства і консульства нашої дер-
жави ведуть облік дітей, що усиновле-
ні іноземцями та здійснюють нагляд. 
Представники консульських служб 
здійснюють контроль за усиновле-
ними дітьми шляхом отримання від-
повідних звітів від усиновлювачів, а 
також мають право безпосередньо 
перевіряти умови проживання і вихо-
вання наших дітей, які проживають у 

сім’ях іноземців. Однак, в деяких іно-
земних країнах робити це важко через 
те, що іноземні громадяни захищені 
своїми внутрішніми законами про 
захист їх приватного життя. В таких 
випадках консул, на жаль, позбавле-
ний можливості збирати інформацію 
щодо умов проживання і виховання 
усиновлених дітей. І саме приєднан-
ня країни до Конвенції про захист ді-
тей та співробітництво з питань між-
державного усиновлення дозволило 
б створити дієві механізми контролю 
за долею усиновлених дітей. Анна 
Ющак зазначила, що безпідставно 
вказану Конвенцію «демонізували», 
не розуміючи її суті. Посилаючись на 
конкретні норми вказаної Конвенції, 
пані Анна зазначила, що Конвенція 
розширює можливості держави щодо 
контролю за усиновленими дітьми. 
Також обговорили питання щодо 
того, що вказаною Конвенцією більш 
опікується Міністерство юстиції Укра-
їни, в той час як це питання повинно 
бути на контролі у Мінсоцполітики. 

На завершення Круглого столу зі 
своєю доповіддю «Роль адвоката при  
влаштуванні дитини до прийомної 
сім’ї чи дитячого будинку сімейного 
типу» виступила Катерина Власюк, 
адвокат, керуючий партнер юридич-
ної компанії «AVG Group», член Ради 
Київського міського відділення ААУ. 
Вона зауважила, що у вказаній кате-
горії справ адвокатом для дитини та 
держави в даному процесі виконують 
органи опіки та піклування, на які 
покладається обов’язок якісної пере-
вірки документів осіб при передачі 
дитини на виховання, контроль умов 
проживання дитини після її передачі 
на виховання, тощо. Чи потрібен ад-
вокат сім’ї, котра бажає взяти дитину 
на виховання? На думку доповідача 
все ж потрібен. Адже адвокат може 
надати необхідну консультацію з 
приводу процедури взяття дитини на 
виховання, допомогти із підготовкою 
та подачею пакету документів, супро-
воджувати сім’ї у разі виникнення 
юридичних питань в подальшому. 

Учасники круглого столу високо 
оцінили проведений захід і висловили 
надію на проведення подальшої робо-
ти з розгляду важливих питань щодо 
захисту прав та інтересів дітей. 
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СТАТТЯ

Хорошо, когда у ребёнка есть оба 
здоровых и любящих родителя, ко-
торые беспокоятся не только о том, 
что сегодня на обед ел их малыш, 
но и о том, в какой школе он учится, 
на какие дополнительные кружки и 
занятия ходит, у каких врачей кон-
сультируется и т.д. И это нормаль-
но. Это правильно. Так и должно 
быть всегда. Ведь на то они и родите-
ли, что в отношении своего ребенка 
имеют ряд обязательств, связанных 
с его материальным обеспечением. 
Эти обязательства проистекают не 
только из морально-нравственных 
норм, но и из законодательных 
принципов.

А что делать ребёнку, который 
не по собственной воле «потерял» 
одного из родителей? То, что папа 
и мама решили вдруг жить раздель-
но, ни в коем случае не должно па-
губно отразиться на судьбе ребён-
ка, его материальном содержании 
помимо алиментных платежей. 
Ведь малыш и так уже получает 
непоправимую душевную травму, 
лишившись одного из родителей. 

Ст. 51 Конституции Украи-
ны, которой корреспондирует ч.1 
ст.180 СК Украины, установлено, 

что родители обязаны содержать 
детей до их совершеннолетия. В со-
ответствии со ст. 141 СК Украины 
мать и отец имеют равные права и 
обязанности относительно ребен-
ка, а «расторжение брака между ро-
дителями, проживание их отдель-
но от ребенка не влияет на объем 
их прав и не освобождает от обя-
занностей относительно ребенка».

Именно поэтому статья 185 
Семейного кодекса гласит, что ро-
дитель, несущий в отношении ре-
бенка алиментные обязательства, и 
родитель, к которому требования об 
их выплате не были предъявлены, 
должны участвовать в дополнитель-
ных выплатах на него, в ситуации, 
когда он попал в особые обстоятель-
ства: заболел, получил увечье; име-
ет какие-то потребности для свое-
го развития. Эта законодательная 
возможность корреспондируется с 
Конвенцией о правах детей (приня-
та резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года и 
ратифицирована Постановлением 
ВР № 789-XII от 27.02.91), где среди 
прочего указано, что родители или 
в соответствующих случаях закон-
ные опекуны несут основную ответ-
ственность за воспитание и разви-
тие ребенка. Наилучшие интересы 
ребенка являются предметом их ос-
новной заботы.

Сразу оговорюсь, дополнитель-
ные выплаты не считаются допол-
нительными финансовыми взы-
сканиями в пользу ребенка. Стоит 
отметить, что для обеспечения ему 
нормальных материальных условий 
выплачиваются алименты. Однако 
бывают ситуации, когда их недоста-
точно, поэтому необходимы допол-
нительные финансы. Назначение 
той или иной суммы зависит от кон-
кретных расходов на ребенка уже 
потраченных или только планируе-
мых. Более того, в соответствии с п.18 
Постановления Пленума Верховно-
го суда Украины № 3 от 15.05.2006 г. 
«О применении судами отдельных 
норм Семейного кодекса Украины 
при рассмотрении дел относитель-
но отцовства, материнства и взыска-

ния алиментов» в случаях взыска-
ния дополнительных расходов речь 
идет о фактически понесенные или 
предполагаемые расходы , поэтому 
их необходимо определять в твер-
дой денежной сумме.

Важно сказать и о том, что до-
полнительные затраты на ребенка 
могут финансироваться заранее 
или покрываться после их факти-
ческой уплаты, как разово или пе-
риодически так и на постоянной 
основе. Дополнительные расходы 
взыскиваются следующим образом: 

• добровольным, мирным пу-
тём (по соглашению с помощью уст-
ного или письменного договора);

• лицо, которое получает али-
менты, обращается с заявлением о 
назначении или взыскании допол-
нительных затрат на содержание 
ребенка в суд. 

Заявление о начислении до-
полнительных расходов на ребен-
ка лучше всего подавать в тот же 
суд, куда подавалось заявление о 
начислении и взыскании основ-
ных алиментов. Тем более, что в 
деле о рассмотрении этого вопроса 
участвуют те же люди: взыскатель 
и плательщик. Дополню, что по-
данный иск будет рассматривать-
ся судьей в исковом производстве 
согласно гражданского судопроиз-
водства (статья 15 ГПК Украины). 

Итак, кто же должен прини-
мать участие посредством выплаты 
ребенку дополнительных средств, 
в связи с исключительными обсто-
ятельствами в его жизни (болезни, 
увечья; потребности в развитии спо-
собностей)? В пунктах 18, 19 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Украины «О применении судами 
отдельных норм Семейного кодекса 
Украины при рассмотрении дел от-
носительно отцовства, материнства 
и взыскания алиментов» от 15 мая 
2006 года № 3 указано, что к пред-
усмотренной ст. 185 СК Украины 
участию в дополнительных расхо-
дах на содержание ребенка, вызван-
ных особыми обстоятельствами (раз-
витием его способностей, болезнью, 
увечьем и т.п.), можно привлекать 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА РЕБЕНКА

сВетлана ПРИЙМАК

Адвокат
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только родителей. Поэтому, отвечая 
на вопрос выше, можно утверждать, 
что это могут быть только мать и/
или отец ребенка. К тому же, до-
полнительные траты на ребенка, 
вызванные чрезвычайными обстоя-
тельствами, могут быть единоразо-
выми или многократными и протя-
женными по времени выплаты. 

На последний вариант взы-
сканий может повлиять тяжелая 
болезнь или пожизненное увечье 
ребенка. При назначении допол-
нительного содержания на ре-
бенка, длительности и суммы его 
выплаты, судом учитываются фи-
нансовое положение родителей и 
их семейные обстоятельства. 

В качестве документального сви-
детельства, которое подтверждало 
бы потребности ребенка, повлекшие 
за собой дополнительные расходы, 
могут предъявляться и рассматри-
ваться судом официальные бумаги с 
суммой затрат, к примеру: 

• на приобретение музыкаль-
ного инструмента и/или спортив-
ного снаряжения, предназначен-
ного для развития способностей 
ребенка и т.д; 

• договора со спецшколами и/
или платными учебными заведени-
ями (музыкальными, художествен-
ными, спортивными) в том числе 

чеки или квитанции подтверждаю-
щие расходы на обучение ребенка 
в платном учебном заведении, на 
дополнительные занятия; 

• свидетельства об обучении на 
курсах, посещении дополнитель-
ных занятий или репетитора.

В таких случаях в качестве меди-
цинских документов подойдут те же: 

• справки медицинско-социаль-
ной экспертизы, медучреждений; 

• официальные подтвержде-
ния состояния здоровья ребенка 
(факт его болезни или увечья); 

• свидетельства с рекомендаци-
ями прохождения курсов лечения в 
санаториях; 

• рекомендациями обеспечить 
специальный уход и лечение опре-
деленными лекарствами; справки 
и чеки о приобретении путевок и 
препаратов. 

Когда причиной для дополни-
тельных взысканий является необ-
ходимость развивать дар талантли-
вого ребенка, то судья при решении 
этого вопроса будет учитывать и 
доходы самого ребенка, которые 
тот будет извлекать из своего заня-
тия спортом или музыкой. И если 
они превышают родительские, 
суд может не удовлетворить иск. 
К тому же, суд должен установить 
реальное существование особых 

обстоятельств, которые вызывают 
необходимость дополнительных 
расходов, а также размер послед-
них. Только при наличии этих ус-
ловий и их установке возможно 
принятие решения о взыскании та-
ких расходов в конкретной сумме.

Важно помнить о том, что об-
стоятельства, которые заставляют 
обращаться в суд за взысканием 
дополнительных расходов на ре-
бенка, придется доказывать. Их 
сумма будет зависеть от серьезно-
сти чрезвычайных обстоятельств. 
Если чрезвычайное обстоятельство 
изменяется (к примеру, болезнь 
ребенка прогрессирует или, на-
против, облегчает свое течение), 
размер дополнительных взыска-
ний, назначенных судом, может 
также меняться: увеличиваться или 
уменьшаться.

Но в любом случае необхо-
димо получить консультацию и 
заручиться поддержкой опытно-
го семейного адвоката, который 
всегда сможет подсказать, как пра-
вильно поступить в том, или ином 
случае. Нужно всегда помнить, что 
неразрешимых проблем в семей-
ном праве не бывает, нужно про-
сто вовремя обратиться за юри-
дической помощью к хорошему 
специалисту. 

НЕФОРМАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ

ВІДБУЛАСЯ ЕКСКУРСІЯ ДО МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ - 
«МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО. НЕОСЯЖНЕ»

13 лютого 2016 року в рамках 
заходів Клубу адвокатів ААУ відбу-
лася екскурсія на ретроспективну 
виставку робіт Марії Приймаченко 
у «Мистецькому арсеналі». 

Фантастичний світ образів 
Марії Примаченко є унікальним 
мистецьким явищем, культурним 
феноменом, який поєднав у собі 
традиції народного малярства та 
особисту обдарованість художниці.

Запрошуємо всіх бажаючих до-
лучитися до неформальних заходів 
КЛУБУ АДВОКАТІВ ААУ, який 
очолює Олександр Скляренко. Це 
гарна можливість провести віль-
ний час з колегами та долучитися 
до цікавих подій. 
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Украина стоит на пути ограниче-
ния чиновничьего бесконтрольного 
засилья над гражданами и бизне-
сом.  Этот путь не выдается простым 
по многим причинам, основной из 
которых является кадровый вопрос 
в министерствах, ведомствах и госу-
дарственных учреждениях.

В отличии от других государ-
ственных органов, совершенно 
никаких положительных кадро-
вых решений не было принято в 
последнее время в Министерстве 
иностранных дел Украины и его 
структурных подразделений, что 
естественно приводит к процвета-
нию там до сих пор устоявшихся 
бюрократических практик и как 
результат к созданию искусствен-
ных преград на пути в нашу страну 
капитала инвестиций.

Министерство иностранных 
дел Украины чуть ли не каждый 

день отчитывается о разных пред-
принимаемых попытках к получе-
нию безвизового статуса для стран 
Шенгенской зоны, при этом абсо-
лютно не желает исполнять уже 
установленные законодательством 
нормы, регулирующие въезд в 
Украину иностранных граждан.

Существует перечень стран, 
граждане которых обязаны оформ-
лять визу для въезда в Украину. Это 
многие страны Ближнего Востока 
(Иран, Ирак, Иордания …), Юж-
ной Азии (Индия, Пакистан, Китай, 
Бангладеш, Афганистан и другие), 
Африки (Нигерия, Танзания, Сьер-
ра – Леоне, Сенегал и другие).

Первой проблемой, с который 
сталкивается иностранец, желаю-
щий въехать в Украину, это про-
блема получения визы. Да, дей-
ствительно это так. Получить визу в 
Украину на самом деле гораздо тя-
желее, чем получить визу в страны 
ЕС или даже в Северной Америки.

Так, в соответствии с требова-
ниями статьи 9 Закона Украины «О 
правовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства» иностранцы и лица 
без гражданства въезжают в Украину 
при наличии определенного данным 
Законом или международным дого-
вором Украины паспортного доку-
мента и, полученной в установлен-
ном порядке визы.

Согласно п.п. 3.4 Правил оформ-
ления виз для въезда в Украину и 
транзитного проезда через ее терри-
торию, утвержденных постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
от 01.06.11 г.. №567 (далее «Прави-
ла») уполномоченными органами, 
имеющими право предоставлять и 
оформлять визу, являются: дипло-
матическое представительство или 
консульское учреждение Украины; 
департамент консульской службы 
МИД; представительство МИД на 
территории Украины.

Статья 41 Консульского устава 
Украины, утвержденного Указом 

Президента Украины от 02.04.94 
г.. №127 / 9. устанавливает. что 
консул выдает, погашает визы на 
въезд в Украину, выезд из Укра-
ины и транзитный проезд через 
территорию Украины. Решение об 
оформлении визы принимается по 
каждому иностранцу и лицу без 
гражданства в отдельности работ-
ником уполномоченного органа, 
на которого возложены соответ-
ствующие обязанности по пись-
менному решению МИД.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 За-
кона Украины «О правовом ста-
тусе иностранцев и лиц без граж-
данства» иностранцу может быть 
отказано в предоставлении визы в 
частности в случае отсутствия до-
казательств, подтверждающих цель 
запланированного пребывания.

То есть, фактически Закон уста-
навливает, что при наличии дока-
зательств, подтверждающих цель 
пребывания в Украине, иностранцу 
не может быть отказано в предо-
ставлении визы. Какие это долж-
ны быть доказательства закон не 
определяет. Но можно считать, что 
приглашение, оформленное в уста-
новленном порядке или имеющееся 
разрешение на работу явно являют-
ся такими доказательствами, а соот-
ветственно при наличии таковых 
отказать в выдаче визы по указанно-
му основанию невозможно.

Несмотря на это наши посоль-
ства и консульства постоянно ис-
пользуют именно данный пункт 
закона и отказывают в визах на его 
основании, при этом не обращают 
внимание на сам закон, а руковод-
ствуются действующим подзакон-
ным актом, который искажает этот 
Закон в данном конкретном случае 
в пользу расширения полномочий 
чиновников.

Так, согласно подпункта 7 п. 30 
указанных выше Правил  решение 
об отказе в оформлении визы может 
приниматься в случае: неподтвержде-

ИММИГРАЦИОННЫЙ АДВОКАТ, ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О СПОРАХ С КОНСУЛЬСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ УКРАИНЫ И МИД

александр ЕВСЮТИН

Директор Адвокатско-
консалтингового бюро 
«ЕДИНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО», адвокат, Голова 
Луганського відділення ААУ

СТАТТЯ



27  №1 (18) січень – березень 2016 р.

ния иностранцем или лицом без 
гражданства цели запланированного 
пребывания в Украине.

То есть, в данном случае под-
законным актом как бы невзначай 
«отсутствие доказательств» заменено 
на «неподтверждение». При исполь-
зовании такой нормы чиновники 
считают, что даже при наличии до-
казательств, подтверждающих цель 
запланированного пребывания, они 
имеют право отказывать в выда-
че виз, так как по их внутреннему 
убеждению иностранец не подтвер-
дил свою цель, а предоставленных 
им подтверждений недостаточно 
для принятия им положительного 
решения. У них это называет просто: 
«не прошел собеседование». 

Считаю такую позицию про-
тивозаконной, влекущей за собой 
нарушение прав человека и способ-
ствующей развитию коррупции в 
посольствах Украины за рубежом.

Удивительно, но украинские ад-
министративные суды, призванные 
ограждать граждан от бюрократи-
ческого беспредела, становятся на 
сторону чиновников.

Красноречивым примером яв-
ляются административные дела по 
искам четырех инвесторов – граж-
дан Пакистана, которые имеют 
свое предприятие в Украине и даже 
оформили разрешения на трудоу-
стройство в Украине, оплатив при 
этом пошлину государству в раз-
мере 4-х минимальных заработных 
плат за каждое. 

При обращении в Посольство 
Украины в Исламской Республике 
Пакистан они предоставили в ка-
честве доказательств пребывания 
в Украине разрешения на трудо-
устройство, но им было отказано 
в оформлении виз на основании 
неподтверждения цели пребыва-
ния. Дословно отказ звучит так: 
«justification for the purpose of the 
intended stay was not provided by the 
foreigner or the stateless person», что 
можно перевести как «обоснование 
цели запланированного пребывания 
не было предоставлено иностран-
цем или лицом без гражданства».

На поданные апелляции Посол 
Украины в Исламской Республике 

Пакистан даже не стал отвечать, а 
жалоба в административном по-
рядке в Департамент консульской 
службы МИД Украины была откло-
нена без объяснения причин.

Три иска (из четырех) были 
оставлены без рассмотрения на том 
основании, что истцы из Пакиста-
на не явились в судебное заседа-
ние, не смотря на то, что у них нет 
права въезда в Украину. При этом 
суд не принял никаких мер для 
обеспечения им права на прибы-
тие в Украину для участия в судеб-
ном рассмотрении дела. Один иск 
был оставлен без удовлетворения 
(http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/42629571). 

Отказывая в удовлетворении ис-
ковых требований административ-
ный суд определил, что  решение 
атташе по консульским вопросам 
носило характер дискреционного 
полномочия и относится исключи-
тельно к компетенции руководи-
теля консульского подразделения 
посольства Украины в Исламской 
Республике Пакистан атташе по 
консульским вопросам.

При этом суд сослался даже не 
на нормативно-правовой акт и не 
на международных договор, а на Ре-
комендации Комитета Министров 
Совета Европы № R (80) 2 об осу-
ществлении административными 
органами власти дискреционных 
полномочий, принятой Комитетом 
Министров 11.03.1980 на 316-м со-
вещании, согласно которых якобы 
под дискреционным полномочием 
следует понимать полномочия, ко-
торые административный орган, 
принимая решение, может осущест-
влять с определенном свободой 
усмотрении – то есть, когда такой 
орган может выбирать из несколь-
ких юридически допустимых реше-
ний то, которое он считает лучшим 
в данных обстоятельствах.

Суд, посчитал, что проверяя ре-
шение, действие или бездействие 
субъекта властных полномочий в 
соответствии закрепленным ч. 3 ст. 
2 КАС Украины критериям, не  име-
ет право вмешивается в дискреции 
(свободное усмотрение) субъекта 
властных полномочий вне провер-

ки по данным критериям. Суд ука-
зал, что задача административного 
судопроизводства заключается не в 
обеспечении эффективности госу-
дарственного управления, а в обе-
спечении соблюдения прав и тре-
бований законодательства, иначе 
было бы нарушен принцип разде-
ления властей.

Таким образом, суд пришел к вы-
воду, что требование истца обязать 
ответчика оформить ему визу для 
въезда в Украину является формой 
вмешательства в дискреционные 
полномочия ответчика и выходит за 
пределы задач административного 
судопроизводства, а потому удовлет-
ворению не подлежит.

Кроме того, суд установил, что 
утверждение истца о противоречии 
ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О пра-
вовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства» подпункту 7 п. 30 
Правил оформления виз для въезда 
в Украину и транзитного проезда 
через ее территорию, не соответ-
ствует действительности, так как 
в соответствии с п. 1 ст. 10 указан-
ного Закона правила оформления 
иностранцам и лицам без граждан-
ства визы и перечень документов, 
необходимых для ее получения, 
устанавливаются Кабинетом Мини-
стров Украины. Таким образом, суд 
решил, что подзаконные акты при-
няты в соответствии с положениями 
Закона Украины «О правовом стату-
се иностранцев и лиц без граждан-
ства». Не проанализировав вообще 
нормы права, а лишь ограничился 
ссылкой в законе на то, что правила 
оформления виз устанавливаются 
КМУ, подтвердив документально 
факт возможности изменения Зако-
на подзаконным актом. 

На данный момент истцом по-
дана Кассационная жалоба на по-
становление Окружного админи-
стративного суда города Киева от 
06.02.2015 года и Постановление 
Киевского апелляционного адми-
нистративного суда от 02.04.2015 
о нарушении прав иностранца в 
получении разрешительного до-
кумента на въезд и проживание в 
Украине, где ответчиками – По-
сольство Украины в Исламской 
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Республике Пакистан и Министер-
ство иностранных дел Украины. 
Жалоба принята к рассмотрению 
без указания даты самого рассмо-
трения. То есть слушание дела ис-
кусственно заморожено на неопре-
деленный срок. Также направлена 
жалоба в ЕСПЧ.

Задача административного су-
допроизводства заключается не в 
обеспечении полной свободы дей-
ствий работников государствен-
ного управления, а в обеспечении 
соблюдения прав человека и тре-
бований законодательства, иначе 
было бы нарушен принцип раз-
деления властей, а неспособность 
суда обеспечить бесспорное вы-
полнение другими ветвями власти 
норм закона полностью нивелиру-
ет значение судебной ветви власти 
перед другими ветвями.

Таким образом, принцип раз-
деления властей наделяет админи-
стративный суд полномочиями по 
контролю за легитимностью (соот-
ветствием Закона) принятие реше-

ния других (не судебным) субъек-
тов властных полномочий.

Проверка соблюдения принци-
пов объективности и беспристраст-
ности, равенства перед законом, 
надлежащей равновесия, разумно-
го срока и т.д. выходит за пределы 
формальной законности и требует 
учета других факторов. Не учет 
этих факторов не позволяет эф-
фективно контролировать приме-
нение дискреционных полномо-
чий, лишает лиц частного права 
средств защиты своих прав.

Так, в Решении Европейского 
суда по правам человека по делу 
«Гасан и Чауш против Болгарии» 
указывается: «Суд отмечает, что в 
данном случае соответствующее за-
конодательство не предусматривало 
никаких процедурных гарантий за-
щиты от произвольного использова-
ния дискреционных полномочий ...». 
То есть решение, принятое в рамках 
дискреционных полномочий, но с 
нарушением принципов эффектив-
ной защиты прав граждан и спра-

ведливости, было признано нару-
шением Европейской Конвенции по 
правам человека и основных свобод.

Подобная практика необоснован-
ных отказов в выдаче виз для въезда 
в Украину распространена не только 
по отношению к иностранцам, жела-
ющим въехать в Украину по бизнес 
приглашениям или для трудоустрой-
ства, а также к жалеющим получить 
визу для воссоединения с семьей и 
даже будущим студентам, готовым 
платить за обучение в наших ВУЗах 
доллары и имеющим приглашение 
из университетов на обучение.

Пока что мы сталкиваемся с си-
туацией беспомощности украин-
ской судебной ветви власти перед 
исполнительной в лице Министер-
ства иностранных дел Украины, 
игнорированием законов и на-
рушением прав человека. И с  та-
кой системой государственного 
устройства Украина желает стать 
членом Европейского сообщества, 
где в первую очередь защищаются 
права человека. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ
Рішенням Правління від 25 

лютого 2016 року створено новий 
Комітет ААУ з юридичної освіт-
ньої політики.

Одноголосно Ксенію Проко-
нову, адвоката Адвокатського 
об’єднання «ЮСКУТУМ», призна-
чено керівником комітету ААУ з 
юридичної освітньої політики.

Кирило Легких, адвокат, член ААУ

Леся Дубчак, адвокат, член Правління 
ААУ, Президент КМА ААУ

Ібрагім Татієв, адвокат, член ААУ

Денис Овчаров, 
адвокат, член ААУ

 Ксенія Проконова, 
адвокат Адвокатського
об’єднання «ЮСКУТУМ»

Рішенням Правління від 25.02.2016 р. призначено двох заступників: 
Кирила Легких, Ібрагіма Татієва. Затверджено склад Ради комітету, 
а саме Леся Дубчак, Денис Овчаров.
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Каталог адвокатів дає можли-
вість кожній особі знайти для себе 
професійного захисника-адвоката, 
а адвокату показати свої знання та 
досвід, та розширити коло своєї ді-
яльності.

Адвокат, член ААУ, має мож-
ливість взяти участь у проекті за-
повнивши АНКЕТУ на сайті ААУ 
після авторизації. 

Детально ознайомитися з По-
ложенням «Про Каталог адвока-
тів» можна на сайті ААУ:
www.uaa.org.ua.

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ПРЕЗЕНТУЄ ДО ВАШОЇ 
УВАГИ НОВИЙ ПРОЕКТ КАТАЛОГ АДВОКАТІВ

НОВИЙ ПРОЕКТ ААУ

АНКЕТА

Прізвище ім’я по батькові - адвоката, члена ААУ 

        Прізвище

                Ім’я

     По батькові

№ свідоцтва на право заняття адвокатською дяльністю та орган, який видав

                  №

 Орган видачі

               Дата

Стаж (досвід) роботи _____________________

Спеціалізація (галузі права, не більше 3-х)  

Форма здійснення адвокатської діяльності     

Контактна інформація (адреса, регіон)

                                                                                                                           
                                                                                                                            

Дані про оплату      1 он-лайн     1 через банк (№ квитанції та дата оплати)  

Дата заповнення анкети___________________

Строк дії анкети - один рік з моменту оплати. Даю згоду на використання та обробку персональних даних.
Асоціація адвокатів України не несе відповідальності за інформацію, яку адвокат вказує в анкеті.
Дані анкети будуть активовані протягом 5 робочих днів з моменту оплати.

1 Аграрне
1 Адміністративне 
1 Банківське
1 Господарське

1 Кримінальне
1 Міжнародне
1 Медичне
1 Податкове

1 Сімейне
1 Трудове
1 Цивільне
1 інше

1  Індивідуально 1 Адвокатське бюро 1 Адвокатське об’єднання

тел.(факс)

e-mail

вул.

місто (смт., с.)

регіон (обл.)
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

30 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийом 
до Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити внесок до прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів). 
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає  50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО “Асоціація адвокатів України” 
Поточний рахунок отримувача – 26001153697 
Найменування установи банку – АТ “Райффайзен Банк Аваль”
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php.   

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                  

Вступний внесок                                                                   300.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                                    400.00   

                                                                                                                           
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.

Комітет з антимонопольного права

Комітет з цивільного права та процесу 

Комітет з медичного права 

Комітет з банківського права 

Комітет з трудового права 

Комітет з корпоративного та конкурсного права

Комітет з сімейного права та майнових спорів

Комітет з кримінального права та процесу

Комітет з господарського права

Комітет з інтелектуальної власності 

Комітет з організації та маркетингу адвокатської  діяльності 

Комітет з міжнародного права

Комітет взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатів

Комітет з транспортного та митного права

Комітет з нерухомості та будівництва

Комітет з юридичної освітньої політики
                                                                                                                           
                                                                                              ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків) 

1 банківський переказ                                             1 он-лайн

Більш детальна інформація щодо роботи комітетів за посиланням: http://www.uaa.org.ua/about/komitety/ 
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ПАРТНЕРИ ААУ

«БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ 
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
№1 (18)  (січень – березень 2016)

Відповідальний редактор
Дмитрієва Ольга Леонідівна  

Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації  
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

Засновник:  
ВГО «Асоціація адвокатів України»

вул. Дніпровська  Набережна, 3
тел.: +380 44 491-69-71, 
факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua 

Над випуском працювали: 
Анна Аксьонова, Таїсія Савченко, 
Інна Мокіна, Олександр Євсютін, 
Дмитро Зєнкін, Олег Горбачов, 
Олександр Кошовий, Ольга 
Дмитрієва, Олег Рачук, 
Леся Дубчак, Юлія Курило
Дизайнер: ФОП Вощикова І.С.

Друк: ООО «Арт Студія Друку»
Замовлення №224, наклад 500 екз.

Мета видання: 
поширення юридичних, 
адвокатських  і наукових знань, 
інформування про діяльність 
Асоціації адвокатів України та 
з правових питань
Періодичність: 4 рази на рік.
Статус видання: вітчизняне.
Сфера розповсюдження: 
загальнодержавна, зарубіжна




